W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE ….

W ostatnim biuletynie zamieœciliœmy zarys
bud¿etu Gminy, który realizowany bêdzie w 2008
roku. Z dokumentu wynika, i¿ dynamiczny rozwój
Gminy mo¿liwy jest przy zaanga¿owaniu œrodków
z funduszy europejskich. W tym w³aœnie kontekœcie
w³adze naszego samorz¹du opracowa³y strategiê
rozwoju Gminy na lata 2008 – 2015. Stanowi ona
nie tylko podstawê planowania d³ugoterminowego,
ale jest wymaganym dokumentem oceny projektów
inwestycyjnych wspó³finansowanych przez Uniê
Europejsk¹. Z treœci¹ strategii mo¿na zapoznaæ siê
m.in. na naszej stronie internetowej. W zwi¹zku
z przyjêciem planu rozwoju Gminy mo¿emy
ubiegaæ siê o œrodki zewnêtrzne .
Niestety, ze wzglêdu na wyd³u¿ane terminy
sk³adania wniosków, pozyskanie wnioskowanych
œrodków finansowych mo¿liwe bêdzie dopiero na
prze³omie roku 2008/2009.
Na realizacjê niektórych zadañ opracowane
zosta³y dokumentacje, wspomnieæ nale¿y chocia¿by
budowê
sieci kanalizacyjnej „Gorzyce” oraz
dokumentacjê na sieæ kanalizacyjn¹ w Jagielle.
Obecnie opracowywane s¹ wnioski na budowê
inkubatora przedsiêbiorczoœci, dróg powiatowych,
gminnych i poscaleniowych.

Niezale¿nie od unijnych programów operacyjnych
wnioskujemy do Zarz¹du Dróg Krajowych
o dofinansowanie budowy chodników wzd³u¿ drogi
krajowej na obszarze Gminy, Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich o dofinansowanie budowy chodników
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej w miejscowoœciach
Gniewczyna £añcucka, Wólka Ma³kowa i Ubieszyn.
Zosta³y tak¿e nakreœlone plany wspó³finansowania
tzw. projektów „miêkkich”, m.in. takich jak
wyrównywanie szans edukacyjnych Fundacji Polsko Amerykañskiej.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ z³o¿enie wniosku nie jest
gwarancj¹ otrzymania dofinansowania. Eksperci
zadecyduj¹ o przyznaniu œrodków lub odrzuceniu
wniosków. W kolejnych numerach naszego Biuletynu
bêdziemy informowaæ czytelników o postêpach w tym
zakresie. Inn¹ sfer¹ mojej aktywnoœci
jest
wspomaganie dzia³alnoœci oœwiatowej i kulturalnej.
Zorganizowaliœmy ju¿ do¿ywianie w szko³ach
i obecnie z ciep³ego posi³ku korzysta coraz wiêcej
uczniów.
W tym roku przystêpujemy do adaptacji
kot³owni wêglowej na salê gimnastyczn¹ w Jagielle.
Z kolei w szkole w Gniewczynie zostanie wykonana
elewacja na starej czêœci budynku. Opracowujemy
dokumentacjê na budowê sali gimnastycznej
w Gorzycach .
Ju¿ dziœ Pragnê Pañstwa zaprosiæ na szereg
imprez kulturalnych i sportowych , które odbêd¹ siê
w roku bie¿¹cym na terenie naszej gminy . Jedn¹
z najwa¿niejszych bêdzie I Gminny Przegl¹d Stra¿y
Grobowych „Turki”, która odbêdzie siê 30 marca br.
w Jagielle .
Na koniec chcia³bym zapewniæ, i¿ nadal bêdê
podejmowa³ dzia³ania maj¹ce na celu stwarzania
warunków sprzyjaj¹cych inwestorom oraz goœciom
odwiedzaj¹cym nasz¹ „ma³¹ ojczyznê ” .
Zgodnie z obyczajem
pragnê ¿yczyæ
mieszkañcom Gminy Tryñcza spokojnych, radosnych
Œwi¹t Wielkanocnych . Weso³ego Alleluja !
Wójt
Ryszard Jêdruch

DRODZY CZYTELNICY !
Redakcja Biuletynu „Miêdzy Sanem a Wis³okiem ” zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹
o nadsy³anie wszelkich materia³ów , które wartoby zamieœciæ w naszym periodyku. Pozwol¹
one znacznie wzbogaciæ ofertê informacyjn¹ kwartalnika , a tak¿e „odkryæ” nieznane szerzej
sfery ¿ycia naszej „ma³ej ojczyzny”.
Zapraszamy do wspó³pracy .
W tym numerze warto przeczytaæ
·
Artyku³ „Góral” z Gniewczyny prezentuj¹cy sylwetkê Feliksa M³ynarskiego , twórcy
banknotów popularnie zwanych „m³ynarkami” i „góralami”...
·
Reporta¿ pt. ”I usnê w zielonym oku Boga…”poœwiêcony niedawno zmar³emu Staszkowi
Perykaszy, artyœcie z Woli Buchowskiej i Gorzyc...
·
Artyku³ „Ciernista droga ojca Darzyckiego” przedstawiaj¹cy historiê ¿ycia i dzia³alnoœæ
duszpastersk¹ na Ukrainie zakonnika pochodz¹cego z Jagie³³y...
·
„Kalendarium kulturalne ”, czyli zapowiedzi imprez

kulturalnych planowanych na

najbli¿sze miesi¹ce...
·
Sportowe wieœci, w których fani futbolu znajd¹ kompendium wiedzy na temat ulubionych
dru¿yn...

„Zmartwychwsta³ Pan prawdziwie, Alleluja!”
Niech te Œwiêta Wielkiej Nocy wyzwol¹ w nas pragnienie do lepszego jutra i stan¹ siê
pocz¹tkiem nowego, ubogaconego Zmartwychwsta³ym Chrystusem ¿ycia .
Wam drodzy mieszkañcy Ziemi Trynieckiej ¿yczymy spokojnego prze¿ywania tajemnicy
Zmartwychwstania Pañskiego w atmosferze wzajemnej ¿yczliwoœci i pokoju .
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Stanis³aw Konieczny

Wójt Gminy
Ryszard Jêdruch

ODWIEDZILIŒMY PARLAMENT
Z inicjatywy pos³a Mieczys³awa Golby
i Wójta Gminy Ryszarda Jêdrucha Gminny Oœrodek
Kultury w Tryñczy 7 lutego zorganizowa³ wyjazd
do Warszawy. W programie by³o, m.in. zwiedzanie
Muzeum Sportu i Turystyki, pobyt w £azienkach
Królewskich oraz w Sejmie.

Wczesnym rankiem autokar wyruszy³ z 50
osobow¹ grup¹ pañ z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z ca³ej
gminyoraz Zespo³em Ludowym
z Gniewczyny i œpiewaczym „Jagiellanie” z Jagie³³y.
Pierwszym punktem programu by³o
zwiedzanie Muzeum Sportu
i Turystyki. Nowa siedziba Centrum
Olimpijskiego to du¿y, szklany
kilkupiêtrowy budynek. Ponad 45 tys.
eksponatów dotycz¹cych g³ównie
polskiego sportu sprawi³o, ¿e ka¿dy
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie
i dowiedzieæ siê wiele na temat danej
dyscypliny sportu. Ogromne
zainteresowanie zwiedzaj¹cych
wzbudzi³y przede wszystkim
oryginalna koszulka z autografem
Mariusza Czerkawskiego, koszulka
Jerzego Dudka i strój olimpijski
Adama Ma³ysza. Kolekcje muzealne
uzupe³nia³y prezentowane w trakcie
zwiedzania w ró¿nych czêœciach
muzeum nagrania filmowe
i dŸwiêkowe.
W £azienkach zwiedziliœmy Pa³ac na
Wodzie, Pomarañczarniê oraz Bia³y Domek.

Wokó³ Pa³acu na Wodzie, zwanego równie¿
£azienkowskim roztacza siê piêkny park, a na jego
obrze¿ach znajduje znany pomnikFryderyka Chopina.
W Sali Wszechnicy Sejmowej, powitali nas
pos³owie Mieczys³aw Golba oraz Kazimierz
Go³ojuch, którzy opowiedzieli o swojej poselskiej
pracy. Nastêpnie przewodnik zaprosi³a nas na
pasjonuj¹c¹ wycieczkê po gmachu parlamentu.
Zwiedziliœmy salê posiedzeñ powsta³¹ w
latach 1925-1928, potem przeszliœmy do
tablicy upamiêtniaj¹cej pos³ów II
Rzeczypospolitej, którzy zginêli
w czasie drugiej wojny œwiatowej. PóŸniej,
w g³ównym holu Sejmu dosz³o do
niecodziennego wydarzenia. Na proœbê pos³a
Mieczys³awa Golby i przyby³ego
niespodziewanie Marsza³ka Sejmu
Bronis³awa Komorowskiego - Zespó³
Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagie³³y
wraz z Kapel¹ Ludow¹ z Gniewczyny
i Ko³ami Gospodyñ Wiejskich dali krótki
koncert pieœni ludowych. Wzbudzi³ on wielkie
zainteresowanie wœród pos³ów oraz mediów.
Nastêpnie zwiedziliœmy salê kolumnow¹,
w której odbywaj¹ siê posiedzenia komisji
nadzwyczajnych, kaplicê sejmow¹, gdzie modli³ siê
Papie¿ Jan Pawe³ II, a tak¿e hol g³ówny ze sta³¹
ekspozycj¹ lasek marsza³kowskich. Na zakoñczenie
wizyty w Sejmie, pose³ Mieczys³aw Golba zaprosi³
ca³¹ grupê do sejmowej restauracji na obiad.

Mi³ym akcentem na zakoñczenie wycieczki by³o
wykonanie wspólnego zdjêcia w g³ównym holu
Sejmu.
Przemys³aw Górski
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£ATWIEJ O RENTY
O rentê strukturaln¹ mo¿e staraæ siê rolnik ,
który :
1.Ukoñczy³ 55 lat, ale nie osi¹gn¹³ wieku
emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do
emerytury lub renty .
2.Prowadzi³ nieprzerwanie dzia³alnoœæ rolnicz¹
w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat
bezpoœrednio poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku
o rentê strukturaln¹ i w tym okresie podlega³
ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu,
okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników przez co najmniej 5 lat .

3. Powierzchnia przekazanego gospodarstwa rolnego
musi wynosiæ co najmniej 1 ha .
4.Jest wpisany
do ewidencji producentów
prowadzonej przez ARIMR .
5.W dniu z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹ rolnik
musi podlegaæ ubezpieczeniu emerytalno –
rentowemu .
6.Nie zalega z zap³at¹ nale¿noœci z tytu³u
ubezpieczenia spo³ecznego rolników .
7. Zaprzesta³ te¿ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej .

Gospodarstwo rolne mo¿na przekazaæ :
1.Nastêpcy – poprzez przeniesienie w³asnoœci
( sprzeda¿ , darowiznê ) w ca³oœci na rzecz jednej
osoby , która wczeœniej nie prowadzi³a dzia³alnoœci
rolniczej . Powierzchnia u¿ytków rolnych
wchodz¹cych w sk³ad przekazanego gospodarstwa
rolnego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednia
powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub
w kraju . Nie musi siê spe³niaæ tego warunku , jeœli
gospodarstwo przekazuje siê zstêpnemu ( synowi,
córce , wnukowi , wnuczce ) .
2.Na powiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw
rolnych – poprzez przeniesienie w³asnoœci na rzecz
jednego lub kilku rolników . Powiêkszone
gospodarstwo musi mieæ
powierzchniê nie mniejsz¹ ni¿ œrednia
powierzchnia gruntów rolnych
w województwie lub w kraju .
Wnioskuj¹cy o rentê strukturaln¹
i jego ma³¿onek mog¹ pozostawiæ
sobie ³¹cznie do 0,5 ha u¿ytków
rolnych wraz z dzia³k¹ budowlan¹ .
Przejmuj¹cy gospodarstwo
powinien :
1.Mieæ mniej ni¿ 40 lat
w przypadku nastêpcy albo mniej ni¿
50 lat w przypadku przejmuj¹cego
gospodarstwo na powiêkszenie .
2.Posiadaæ kwalifikacje zawodowe
przydatne do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.
3. Nie posiadaæ ustalonego prawa do emerytury lub
renty.
4.Zobowi¹zaæ siê do prowadzenia osobiœcie
dzia³alnoœci rolniczej na przejêtych u¿ytkach rolnych
przez co najmniej 5 lat oraz do z³o¿enia wniosku
o wpis do ewidencji producentów .
Rentê wyp³aca siê za ka¿dy miesi¹c nie d³u¿ej ni¿ do
osi¹gniêcia przez beneficjenta 65 roku ¿ycia .
Dorota Szelepa
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ROLNICY PRZY TABLICY...
W pierwszym kwartale 2008 r na terenie
Gminy Tryñcza zorganizowano trzy szkolenia
rolnicze z zakresu :
1. Zasad prowadzenia gospodarstwa ekologicznego
w aspekcie uwarunkowañ œrodowiskowych
i ekologicznych woj. podkarpackiego. Skorzysta³o
z niego 30 osób.
2. Stosowanie œrodków ochrony roœlin sprzêtem
naziemnym. W tym szkoleniu uczestniczy³o
35 rolników.
3. „Cross– compliance” - druga edycja, czyli
„Minimalne wymagania wzajemnej zgodnoœci dla
gospodarstw rolnych objêtych systemem p³atnoœci
bezpoœrednich oraz p³atnoœciami w ramach
zrównowa¿onego gospodarowania na gruntach
rolnych i leœnych”. W tym szkoleniu udzia³ wziê³o 26
rolników
z Gniewczyny £añcuckiej
i Trynieckiej. Wszyscy rolnicy otrzymali certyfikaty
ze szkoleñ .
Reforma wspólnej polityki rolnej na lata 2007 – 2013
przyjêta przez Ministrów Rolnictwa UE w dniu 26
czerwca 2003 r w Luksemburgu nastêpuj¹ce istotne
zmiany :
- oddzielenie p³atnoœci bezpoœrednich od struktury
i wielkoœci produkcji rolnej ,
- redukcjê ceny interwencyjnej mleka w zamian za
wy¿sze p³atnoœci bezpoœrednie,
- zmniejszenie kwot p³atnoœci bezpoœrednich dla
najwiêkszych gospodarstw z przeznaczeniem
wygospodarowanych œrodków finansowych na
wzmocnienie dzia³añ na rzecz rozwoju wsi .
Otrzymanie p³atnoœci wed³ug nowych zasad
bêdzie powi¹zane z obowi¹zkiem spe³nienia przez
gospodarstwo okreœlonych przepisami wymogów .
Jest to tzw. zasada wzajemnej zgodnoœci .
Minimalne wymagania bêd¹ dotyczy³y :
- ochrony œrodowiska przed zanieczyszczeniami
wynikaj¹cymi z prowadzonej w gospodarstwie
dzia³alnoœci ,

- wytwarzanie produktów rolniczych w sposób nie
zagra¿aj¹cy zdrowiu ludzi , zwierz¹t oraz zdrowotnoœci
roœlin ,
- zapewnienie warunków dobrostanu zwierz¹t,
- u¿ytkowanie gruntów w sposób niepogarszaj¹cy ich
jakoœci .
Nowym elementem jest powi¹zanie przyznawanych
p³atnoœci
bezpoœrednich z przestrzeganiem tych
przepisów .

Nieprzestrzeganie przez rolników minimalnych
wymagañ okreœlonych w ramach zasady wzajemnej
zgodnoœci bêdzie skutkowa³o sankcjami
w postaci obni¿enia kwot p³atnoœci , a¿ do ca³kowitego
ich pozbawienia .

Nowe pañstwa cz³onkowskie UE ,w tym Polska bêd¹
musia³y wprowadziæ zasadê wzajemnej zgodnoœci
z dniem 1 stycznia 2009 roku .
Zbigniew Gliniak
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INWESTYCYJNY RUCH NA DROGACH
Od wielu ju¿ lat na drogach powiatowych nie
by³y realizowane ¿adne inwestycje. Sytuacja ta
znacznie uleg³a zmianie w roku 2006, kiedy to Gmina
Tryñcza z w³asnych œrodków wykona³a nak³adki na
tzw. “powiatówkach”.

W pierwszej kolejnoœci zosta³y one wykonane na
najbardziej zniszczonych odcinkach: Tryñcza –
Wólka Ma³kowa, Tryñcza – G³ogowiec, Jagie³³a
przez wieœ, Gorzyce – ¯urawiec. Uda³o siê poprawiæ
stan 1488 m dróg, co kosztowa³o 200 tys. z³otych.
Ponadto nasza gmina przekaza³a do powiatu 50 tys. z³
na remont drogi Gniewczyna £añcucka - Gorzyce.

OKNO NA ŒWIAT
W
bibliotece Szko³y Podstawowej
i w Jagielle dzia³a Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej.
Sprzêt pozyskano z Ministerstwa Edukacji
Narodowej w ramach realizacji projektu
,,Internetowe centra informacji multimedialnej
w bibliotekach szkolnych
i pedagogicznych”.
Wartoœæ otrzymanego Centrum wynosi 16266,40 z³.
S¹ to 4 komputery i wielofunkcyjne urz¹dzenie
sieciowe - skaner i drukarka. Oprócz dostêpu do
Internetu komputery zawieraj¹ multimedialne
programy edukacyjne dla szko³y podstawowej:
Powszechn¹ Encyklopediê PWN, Atlas œwiata PWN,
S³owniki PWN (s³ownik jêzyka polskiego, s³ownik
wyrazów obcych i s³ownik ortograficzny jêzyka
polskiego).
Z pracowni korzystaj¹ nie tylko nauczyciele,ale
przede wszystkim uczniowie, którzy zdobywaj¹
umiejêtnoœæ samodzielnego wyszukiwania
informacji oraz rodzice.
Anna Portka

Natomiast 170 tys. z³otych zosta³o przekazanych na
wykonanie nak³adki na drodze Gniewczyna –
Œwiêtoniowa.
Realizujemy kolejne zadania zwi¹zane
z popraw¹ stanu dróg. Wykonane zosta³y projekty na
przebudowê dróg powiatowych Tryñcza –
Zawis³ocze, Gniewczyna £añcucka – Grodzisko,
Tryñcza – Ubieszyn. Trwaj¹ prace projektowe
zwi¹zane przebudow¹ drogi Gniewczyna - Gorzyce
wraz z projektem chodnika i oœwietleniem. Koszt
wykonania wynosi 86 tys. z³otych. Takie dzia³ania
w³adz gminy pozwol¹ aktywnie zabiegaæ o fundusze
unijne, umo¿liwi¹ przygotowanie porozumieñ
w sprawie realizacjii tych inwestycji.
W 2007 roku zosta³y skierowane dodatkowe œrodki
z bud¿etu gminy na dalsz¹ modernizacjê 800 m dróg.
Koszt inwestycji to 159 tys. z³otych, a udzia³ powiatu
wynosi 70 tys. z³otych. Termin realizacji
przewidziany jest na II kwart³ 2008 r. W chwili
obecnej koszt wykonanych zadañ na drogach
powiatowych to 972 tys. z³otych, a udzia³ powiatu na
wykonanie nak³adek to kwota 124 tys. z³otych.
D³ugoœæ ju¿ zmodernizowanych dróg wynosi
4056 m.
Zofia Nowak

JAŒNIEJ NA STADIONACH
Stadiony w Gorzycach, Tryñczy, Jagielle
i Gniewczynie zosta³y oœwietlone. Koszt inwestycji
wyniós³146 tys z³. Maszty oœwietleniowe zainstalowano

z jednej strony, ale w przysz³oœci planuje siê
oœwietliæ stadiony obustronnie. Zamontowane
oœwietlenie jest szczególnie przydatne m³odzie¿y
zrzeszonej w Ludowych Klubach Sportowych, która
mo¿e trenowaæ w godzinach wieczornych.
Artur Kornafel
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ZMIANY W RODZINNYM
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 28 listopada 2003 r.
o œwiadczeniach rodzinnych podstaw¹ ustalania
dochodu rodzinnego jest przeciêtny miesiêczny
dochód cz³onków rodziny uzyskany w 2006 roku.
Dochód ten mo¿e byæ pomniejszony o dochód
utracony, lub powinien zostaæ powiêkszony o dochód
uzyskany.
W przypadku utraty przez cz³onka rodziny
dochodu, od dochodu rodziny odejmuje siê
przeciêtn¹ miesiêczn¹ kwotê utraconego dochodu.
Prawo do œwiadczeñ rodzinnych ustala siê od
pierwszego pe³nego miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nast¹pi³a utrata dochodu, nie
wczeœniej jednak ni¿ od miesi¹ca z³o¿enia wniosku.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokument
potwierdzaj¹cy utratê przez cz³onka rodziny dochodu
oraz wysokoœæ utraconego dochodu. Utrata dochodu
jest: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
utrata prawa do zasi³ku dla bezrobotnych, utrata
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utrata

zasi³ku przedemerytalnego (emerytury lub renty),
wyrejestrowanie pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej.
W przypadku zaœ, uzyskania przez cz³onka rodziny
dochodu, do dochodu rodziny dodaje siê miesiêczn¹
kwotê dochodu uzyskanego przez cz³onka rodziny,
o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalania
prawa do œwiadczeñ rodzinnych. Do wniosku nale¿y
do³¹czyæ dokument potwierdzaj¹cy uzyskanie
dochodu przez cz³onka rodziny oraz wysokoœæ
uzyskanego dochodu. Uzyskaniem dochodu jest:
zakoñczenie urlopu wychowawczego, uzyskanie
prawa do zasi³ku dla bezrobotnych, uzyskanie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie
zasi³ku przedemerytalnego (emerytury lub renty),
rozpoczêcie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej.
Informujemy, ¿e wszelkie zmiany
zwi¹zane z dochodem rodziny nale¿y niezw³ocznie
zg³aszaæ w GOPS.
Danuta Kata

WYMIEÑ DOWÓD !!!
Przypominamy, ¿e termin wa¿noœci
ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych up³ywa
z dniem 31 marca 2008 r., jednak ju¿ od 1 stycznia
2008 r. dokumenty te nie
bêd¹ uprawnia³y do
przekraczania granic
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Od pocz¹tku roku
wnioski o wydanie dowodu osobistego s¹
przyjmowane na dotychczasowych zasadach. Osoba
legitymuj¹ca siê ksi¹¿eczkowym dowodem
osobistym w pierwszym kwartale 2008 r. nie ma
obowi¹zku okazywania potwierdzenia z³o¿enia
wniosku o wymianê tego dokumentu.

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji nie
prowadzi polityki karania osób, które do 31 grudnia
2007 r. nie z³o¿y³y wniosków o wymianê dowodu
osobistego. Niemniej nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wobec
osób, które bêd¹ uchyla³y siê od obowi¹zku posiadania
wa¿nego dowodu osobistego, po 1 kwietnia 2008 r.
zostan¹ zastosowane sankcje karne.
Osoby przebywaj¹ce stale za granic¹, które maj¹ prawo
posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianê
tego dokumentu mog¹ z³o¿yæ w dowolnym terminie po
przyjeŸdzie do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myœl
przepisów prawa, nie s¹ upowa¿nione do poœrednictwa
w sprawach wymiany lub wydania dowodów
osobistych.
Matyja Ryszard
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INWESTUJEMY W BAZÊ SPORTOW¥
W marcu bie¿¹cego roku rozpoczynamy
procedurê zamówienia na wykonanie projektu
technicznego sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³
w Gorzycach. Opracowanie dokumentacji, uzyskanie
wszelkich opinii, uzgodnieñ i pozwoleñ potrwa do
koñca roku.
W styczniu bie¿¹cego roku gmina otrzyma³a
pozwolenie na przebudowê czêœci budynku Szko³y
Podstawowej w Jagielle na salê gimnastyczn¹.
Z pomieszczenia kot³owni wêglowej zostanie
rozebrany istniej¹cy strop ¿elbetowy i dach, a tak¿e
œciana œrodkowa i œcianki dzia³owe, komin,
powiêkszone zostan¹ otwory okienne i drzwiowe.
Niezbêdna bêdzie wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej oraz wykonanie zaplecza

Roboty budowlane obejmowaæ bêd¹ wykonanie
przesklepienia na belkach stalowych, nadmurowania
œciany noœnej, wykonanie stropu podwieszanego z p³yt
warstwowych. Zaprojektowany jest podjazd dla
niepe³nosprawnych.
W kwietniu br. zostanie przeprowadzona
procedura przetargowa na wykonanie do koñca 2008r
stanu surowego sali. Mamy nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo
przy szkole w Jagielle powstanie obiekt sportowy
o wymiarach 11,68 m x 14,45 m z zapleczem
sanitarnym.
Zofia Nowak

BUDYNKI JAK NOWE
Zmiany wizerunku naszych budynków
komunalnych s¹ zauwa¿alne. Corocznie na remonty
i modernizacje przekazywane s¹
spore œrodki. W tegorocznym
bud¿ecie Rada Gminy Tryñcza
przyzna³a na ten cel 500 tys.
z³otych. Mimo stale
podnoszonego standardu, ci¹gle
pojawiaj¹ siê nowe pomys³y i
oczekiwania zwi¹zane z estetyk¹ i
funkcjonalnoœci¹ obiektów
komunalnych. Wiele prac w tym
zakresie zosta³o zaplanowanych
na dobre lata i sukcesywnie s¹
kontynuowane.

Nasza gmina posiada wyj¹tkowo mocno
rozbudowan¹ bazê budynków wiejskich, a ich stan
znacz¹co wyró¿nia
siê na tle innych
gmin. Du¿e postêpy
zauwa¿alne s¹
równie¿ w ich
racjonalnym
wykorzystaniu przez
spo³ecznoœæ lokaln¹.
Zofia Nowak

NAK£ADY NA OŒWIATÊ ROSN¥
Z roku na rok w naszej gminie mo¿na
zauwa¿yæ znacz¹c¹ poprawê estetyki oraz
funkcjonalnoœci szkó³. Poci¹ga to za sob¹ szereg
wydatków , w zwi¹zku z czym wzrasta wielkoœæ
œrodków finansowych przeznaczonych na oœwiatê.
Lp .
1

1

2
3

2

W yko nanie
œrod kó w ³¹cz nie
z inwestyc ja m i
Su bwe ncja
o œw iato wa
Œro dki w ³asne

Wynika to ze zmiany ustaw, które nak³adaj¹ na
samorz¹dy coraz to nowe zadania.
Poni¿sza tabelka obrazuje wykorzystanie œrodków
finansowych w oœwiacie na tle otrzymanej subwencji.

2 004

2 005

2 006

3

4

5

2 007
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6 33 3

7 22 7

8 49 4

8.92 4

5 15 3

5 28 8

5 58 0

6.04 9

1 18 0

1 93 9

2 91 4

2.87 5

Stanis³awa Ochab
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UCZ¥ SIÊ TRADYCJI...
Zu¿yli 15 kg gipsu i wiele rolek kolorowego
papieru .Przede wszystkim wykazali siê niema³¹
inwencj¹ twórcz¹ i wykonali setki ozdób
wielkanocnego sto³u . Spod sprawnych r¹k wysz³o
wiele œwi¹tecznych baranków, zaj¹czków,

Symbole wielkanocne wykonane w Zespole Szkó³
w Gorzycach pod kierunkiem Gra¿yny Szybiak,

Katarzyny Maziarz i Doroty
Rucha³y zosta³y
zaprezentowane na szkolnej wystawie , a nastêpnie na
kurczaczków , a tak¿e wiele papierowych wiosennych
kwiatków. Ponadto uczniowie w ramach konkursu

wykonali wiele okaza³ych palm wielkanocnych.
Czêœæ z nich trafi³a na wystawê do Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Ogrodniczych w Paw³osiowie.

kiermaszu w koœciele parafialnym. Du¿¹ ich czêœæ
sprzedano, a uzyskane w ten sposób pieni¹dze
przeznaczono na potrzeby szko³y .
Bez w¹tpienia by³a to ciekawa lekcja podtrzymywania
tradycji wielkanocnych , co w dobie komercjalizacji
œwi¹t nie jest bez znaczenia.
Andrzej Swatek
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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH
Po raz pi¹ty w Gminie Tryñcza najlepsi
uczniowie zostali nagrodzeni .
W hali sportowej w Tryñczy a¿ 55 uczniów , którzy
za I pó³rocze otrzymali œredni¹ ocen co najmniej 5,0
i mieli wzorowe zachowanie otrzymali stypendium
naukowe w wysokoœci 100 z³ .
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp zespo³u tanecznego
z miejscowej szko³y.
To ju¿ kolejny rok szkolny, w którym Wójt Gminy
pragnie doceniæ trud m³odzie¿y. £¹cznie 330 uczniów
otrzyma³o stypendium.

Wszystkim serdeczne gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Teresa Wielgos

SZTUCZNE, ALE JAK ¯YWE
Od kilku tygodni w Wiejskim Domu Kultury
w Gniewczynie £añcuckiej i Trynieckiej prowadzone
s¹ zajêcia rêkodzielnicze. Uczestnikami zajêæ s¹
w wiêkszoœci cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich
dzia³aj¹cych w tych miejscowoœciach. Pod okiem
instruktorki Gminnego Oœrodka Kultury w Tryñczy

Zofii Sokó³, prowadzona jest nauka wyrobu kwiatów
z bibu³y, krepiny i innych materia³ów, a tak¿e haftu
i koronkarstwa.

Wykonane w trakcie kursu rêkodzie³a bêdzie mo¿na
nabyæ na aukcjach i kiermaszach prowadzonych
podczas organizacji ró¿nego rodzaju imprez
plenerowych.
Henryk Chruœciel
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NOWA STRATEGIA GMINY
W styczniu br. zainicjowano prace przy
opracowywaniu Strategii Gminy Tryñcza na lata
2008-2015. W g³ównej mierze polega³y one na
zgromadzeniu szczegó³owych informacji i danych.
Zebrany materia³ analityczny pozwoli³ sporz¹dziæ
diagnozê stanu naszej gminy. Rozpowszechnione

zosta³y ankiety przygotowane przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro
Carpathia”, które jest autorem aktualnej strategii.
Analiza przeprowadzonego badania zosta³a
przedstawiona na spotkaniu konsultacyjnym
z przedstawicielami mieszkañców.

W kolejnym zebraniu uczestniczyli radni Gminy
Tryñcza, so³tysi, dyrektorzy szkó³, kierownicy
referatów oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek.
W toku posiedzenia okreœlono g³ówne kierunki
rozwoju gminy. Materia³ analityczny przygotowany
zosta³ przez wykonawcê oraz pracowników Urzêdu
Gminy Tryñcza w oparciu o dane
zebrane podczas badania ankietowego
wœród mieszkañców oraz podczas
pierwszego spotkania konsultacyjnego.
Wœród uczestników zauwa¿alna by³a
zgoda, co do okreœlonych celów i zadañ
na programowany okres.
Przedstawiono równie¿ za³o¿enia
finansowe i Ÿród³a finansowania wielu
zadañ planowanych do wykonania w
kolejnych latach.Opracowany
dokument zosta³ przyjêty przez Radê
Gminy Tryñcza na posiedzeniu, które
odby³o siê w dniu 28 lutego 2008r.
Uwa¿amy, ¿e strategia pomocna bêdzie
w pracy ca³ego samorz¹du Gminy
Tryñcza i pozwoli skoncentrowaæ siê
w³adzom samorz¹dowym na
rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych
problemów nurtuj¹cych mieszkañców
poszczególnych miejscowoœci.
Krzysztof Bartuœ

POZARZ¥DOWCY TE¯ POMOG¥...
Wspó³praca gminy z organizacjami
pozarz¹dowymi odbywa siê na podstawie programu
uchwalanego corocznie przez Radê Gminy.
W bie¿¹cym roku organizacjom powierzono do
realizacji zadanie w³asne w zakresie :
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez
popularyzacjê pi³ki no¿nej wraz z promocj¹ gminy
przy realizacji zadania w miejscowoœci Tryñcza,
Gniewczyna, Gorzyce i Jagie³³a,

2. upowszechnianie tradycji kulturalnych na terenie
gminy poprzez organizacjê imprez.
Pierwsze zadanie realizuj¹ Ludowe Kluby Sportowe,
które na powy¿sze zadanie otrzyma³y kwotê 67 500 z³
( w tym LKS Gorzyce, Gniewczyna i Tryñcza po
17 500 z³, a Jagie³³a 14 500 z³).
Natomiast drugie zadanie realizuj¹ Ko³a Gospodyñ
Wiejskich. Przeznaczono na ten cel 12 000 z³, po
1 500 z³ na ka¿d¹ imprezê.
Bogus³awa Kornak
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RAJ UTRACONY ….
W roku ubieg³ym we Wroc³awiu zosta³y
opublikowane „Wspomnienia o stronach rodzinnych
i o najbli¿szych z okresu I po³owy XX wieku”
autorstwa Józefa Kluzy. Publikacja ta zawiera wiele
cennych informacji o Wólce Ma³kowej
i jej
najbli¿szej okolicy .Jest to „podró¿ sentymentalna” jej
autora do swoich korzeni , do miejsca swego
urodzenia , do swoich najbli¿szych .
Lektura „Wspomnieñ ” uœwiadamia, ¿e miejsce
urodzenia , „ma³a ojczyzna” widziana z oddali jawi
siê jako Arkadia-kraina szczêœliwoœci, jako raj
i baœniowy œwiat .
To bez w¹tpienia wartoœæ najwiêksza, wartoœæ
doceniana wówczas , gdy siê j¹ straci. Wólka
Ma³kowa urasta do rangi centrum œwiata , do miejsca
darzonego szczególnym sentymentem, i do którego
„wraca siê ” z niek³aman¹ nostalgi¹. Z drugiej strony
publikacja ta, to przywracanie pamiêci czasów
minionych ,czasów, które niekoniecznie znalaz³y ju¿
swego kronikarza. Ma ona szczególn¹ wartoœæ
historyczn¹ i historiozoficzn¹ , chocia¿ u jej podstaw
leg³y zwi¹zki emocjonalne i uczuciowe jej autora
z ma³¹ ojczyzn¹. Rytm ¿ycia mieszkañców Wólki
Ma³kowej dla wnikliwego jego obserwatora
wyznaczaj¹ burzliwe dzieje narodu polskiego
(g³ównie I i II wojna œwiatowa), a tak¿e zwyk³e ich
troski i pragnienia, praca w polu i w zagrodzie.
Szczególnie istotnym epizodem z przesz³oœci wsi jest
to, ¿e podczas I wojny œwiatowej ocala³y z po¿ogi
wojennej tylko trzy zabudowania.
Ocena
spo³ecznoœci wiejskiej dokonana przez autora
„Wspomnieñ” jest nader pochlebna. Byli oni
wyj¹tkowo pracowici, zaradni, darzyli siê
niek³amanym szacunkiem i wzajemn¹ ¿yczliwoœci¹,
chêtnie s³u¿yli pomoc¹ potrzebuj¹cym .Atmosfera
¿ycia wiejskiego by³a sielankowa, pogodna i pe³na
zrozumienia. Potrafili, i wspólnie pracowaæ,
i wspólnie siê bawiæ. Zdaje siê ,¿e nie znali uczucia
zazdroœci i zawiœci , mimo ¿e wielu z nich cierpia³o
biedê i niedostatek. Z niezwyk³¹ estym¹ odnosi siê
autor „Wspomnieñ” do swoich rodziców .Karty ¿ycia
Józefa Kluzy-jak sam wyznaje-wype³ni³y jedynie
radosne chwile , pe³ne optymizmu i pogody ducha.
Urodzi³ siê w 1932 r . w Wólce Ma³kowej jako
syn Katarzyny i Franciszka .Tutaj spêdzi³ dzieciñstwo
i m³odoœæ, które dzieli³ pomiêdzy naukê a pracê
w gospodarstwie rodziców. W 1939r., a wiêc w chwili
wybuchu wojny zacz¹³ uczêszczaæ do szko³y . Uczy³a
go , i 20 jego kolegów , pani Olechowska , a nastêpnie
Pani. Martynowska. „Kiedy by³o ciep³o , chodziliœmy

do szko³y boso, w koszulkach z krótkimi rêkawami
i w krótkich spodniach ” - wspomina Józef Kluza.
Dalsz¹ naukê pobiera³ w szkole w Tryñczy . W latach
1946-1949 uczêszcza³ do Gimnazjum RolniczoOgrodniczego w Tryñczy, które powsta³o na bazie
rozparcelowanego maj¹tku Nowiñskich . Nastêpny etap
nauki i ¿ycia Józefa Kluzy zwi¹zany by³ z Ziemiami
Zachodnimi , g³ównie zaœ z Kluczborkiem
i Wroc³awiem . Studia prawnicze ukoñczy³ we
Wroc³awiu .

Po krótkim epizodzie pracy w charakterze radcy
prawnego w instytucjach cywilnych, Józef Kluza
zwi¹zuje swoj¹ pracê zawodow¹ z wojskiem. A¿ do
1994r. pracuje w Wydziale Prawnym Dowództwa
Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego we Wroc³awiu jako
jego szef. Posiada stopieñ pu³kownika Wojska
Polskiego .Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski .
Postaæ Józefa Kluzy- z perspektywy wspó³czesnego
m³odego cz³owieka- winna staæ siê potwierdzeniem
tego, ¿e wywodz¹c siê nawet z ma³ej wsi,
z niezamo¿nej rodziny , mo¿na wiele dokonaæ pod
warunkiem , ¿e bêdzie siê mia³o ambicje, chêci i zechce
siê pracowaæ .
Andrzej Swatek
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„I USNÊ W ZIELONYM OKU BOGA…”
Szeœæ lat po œmierci Stanis³awa Perykaszy na
rynku ksiêgarskim ukaza³ siê jego tomik poezji
„Z ziemi mojej…”. Na jego kanwie na deskach
Wo j e w ó d z k i e g o D o m u K u l t u r y
w Rzeszowie odby³ siê spektakl teatralny
wyre¿yserowany przez Janusza Pokrywkê.
Na widowni znalaz³o siê wielu znamienitych ludzi

teatru, malarstwa i poezji z kulturalnych krêgów
Rzeszowa i Krakowa. Nie zabrak³o te¿ i na niej osób
z „jego ziemi”. Szczególnie ciep³o powitano wójta
naszej gminy, so³tysa wsi Gorzyce, Henryka Cebulê
ii siostrê Stanis³awa Perykaszy.
Swoim kunsztem kulinarnym wykazywa³y siê
równie¿ panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Gorzycach, które po zakoñczeniu spektaklu
serwowa³y „coœ dla cia³a”. Spektakl dostarczy³
widzom wielu niezapomnianych wra¿eñ i urzek³ ich
niezwyk³ym nastrojem, „gr¹” obrazu, s³owa
i dŸwiêku. Przede wszystkim jednak uderzy³a widzów
g³êboka m¹droœæ poezji Perykaszy, która ma swe
Ÿród³o w jego osobistych doœwiadczeniach
zakorzenionych gdzieœ na gorzyckich b³oniach,
polach, lasach i w tutejszych ludziach. Jan Wolski
zauwa¿a, ¿e lektura jego poezji jest „swoist¹
niespieszn¹ podró¿¹ przebiegaj¹c¹ na tle krajobrazu,
wzd³u¿ szlaków wyznaczonych zmieniaj¹cymi siê
porami roku, pozwalaj¹c¹ poznaæ osoby, stany
i doznania ogl¹dane w przestrzeni pamiêci”.

Bez w¹tpienia twórczoœæ Staszka Perykaszy jest mocno
zakorzeniona w wartoœciach ludowych
i chrzeœcijañskich, a nade wszystko w jego „ma³ej
ojczyŸnie”.
Ona to by³a dlañ inspiracj¹ i natchnieniem twórczym,
idealnym piêknem i najwy¿szym dobrem. Wa¿ny by³
dla niego ka¿dy szczegó³, który by³ w zasiêgu jego
wzroku b¹dŸ wydobyty z jego „myœli dalekiej”. Cieszy³
go widok, i kwitn¹cych kaczeñców, i wiœni,
i zaoranych pól, i las gdzieœ na granicy widnokrêgu.
Uwa¿ny czytelnik poezji Perykaszy bez trudu odnajdzie
w niej wiele szczegó³ów z topografii Gorzyc i Woli
Buchowskiej, z jego rodzinnego domu i najbli¿szej
okolicy. W tym poetyckim pejza¿u znajd¹ siê tak¿e
i ludzie mu najbli¿si, a g³ównie ojciec i matka, którym
przydaje atrybuty istot duchowych.

Wyj¹tkow¹ wartoœæ poezji Perykaszy i jego
talent poetycki dostrzeg³ jeszcze za jego ¿ycia Tadeusz
Ró¿ewicz, który wspiera³ go i ci¹gle namawia³ do
pisania wierszy. A Staszek zamiast pisaæ… malowa³
i rzeŸbi³. Pozostawi³ po sobie tak¿e wiele obrazów
i rzeŸb zdobi¹cych koœcio³y oraz znan¹ Drogê
Krzy¿ow¹ w klasztorze OO. Bernardynóww Le¿ajsku.
Za ¿ycia Staszek Perykasza by³ nierozumiany
i niedoceniony, chocia¿ byli i tacy, którzy nazywali go
Mistrzem. Nie umar³a jednak wraz z nim jego
cd. na stronie 15
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cd. ze str. 14
twórczoœæ. Jest ona, za spraw¹ jego przyjació³, na
nowo odkrywana i przywracana œwiadomoœci
literackiej. Szczególne zadanie w tym wzglêdzie – jak
s¹dzê – przypada na mieszkañców Gorzyc, Woli
Buchowskiej i ca³ej gminy Tryñcza, wszak on tutaj
mieszka³, ¿y³ i pracowa³.
Swój trwa³y œlad pozostawi³
pracuj¹c w Gminnym
Oœrodku Kultury
w Gorzycach, a nastêpnie w
Tryñczy. Wspó³pracowa³
tak¿e ze szko³¹
w Gorzycach, dla której
przygotowa³ wspania³¹
s c e n o g r a f i ê d o
przedstawienia teatralnego, która oczarowa³a
publicznoœæ podczas Przegl¹du Teatrzyków
Dzieciêcych w Strzy¿owie. Stanis³aw Perykasza

zapisa³ piêkn¹ kartê swojego ¿ycia. Urodzi³ siê w 1947r.
w Woli Buchowskiej, a zmar³ w 2002r. By³ absolwentem
jaros³awskiego Liceum Sztuk Plastycznych
i krakowskiej
Akademii Sztuk
Piêknych, gdzie
studiowa³ na
Wy d z i a l e
R z e Ÿ b y ,
w pracowni prof.
J e r z e g o
Bandury. PóŸniej
p r a c o w a ³
i bez reszty oddawa³ siê pasji tworzenia.
W ten sposób wybudowa³ sobie najtrwalszy pomnik,
pomnik z poetyckich s³ów, dzie³ malarskich i
rzeŸbiarskich.
Andrzej Swatek

ECHA PUBLIKACJI!!!
W poprzednim numerze naszego Biuletynu
przedstawiona zosta³a sylwetka prof. zw. dr hab. in¿.
Franciszka M³ynarskiego, rodem z G³ogowca.
W zwi¹zku z publikacj¹ otrzymaliœmy od Pana
Profesora list nastêpuj¹cej treœci:
Serdecznie dziêkujê za umieszczenie
w biuletynie informacyjnym Gminy Tryñcza „Miêdzy
Sanem a Wis³okiem” zredagowanej przez Pana
laudacji o mojej osobie.
Jako rodak Gminy Tryñcza jestem sta³ym
czytelnikiem tego interesuj¹cego i doskonale
redagowanego biuletynu , z którego dowiadujê siê
o rozwoju i osi¹gniêciach mojej rodzinnej Gminy.
Zauwa¿alne w ostatnich latach sukcesy œwiadcz¹
o znajomoœci Jej potrzeb i doskona³ym Jej

zarz¹dzaniu ,co mnie bardzo cieszy . Mam nadziejê, ¿e
dzia³alnoœæ rozwojowa Gminy Tryñcza bêdzie nadal
owocnie i dynamicznie kontynuowana .
Wraz z podziêkowaniem przesy³am Panu serdeczne
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci w dzia³alnoœci
dydaktyczno wychowawczej i spo³ecznej oraz w ¿yciu
osobistym.
prof. zw. Dr hab. in¿.
Franciszek M³ynarski
P.S. Dziêkujê Panie Profesorze w imieniu
w³asnym i ca³ego zespo³u redakcyjnego. Pana list jest
dowodem na to, ¿e nasz Biuletyn jest czytany i dociera
w ró¿ne zak¹tki Polski. Niezmiernie cieszy nas
wyj¹tkowo ¿yczliwa recenzja, która dla redakcji jest nie
tylko Ÿród³em satysfakcji, ale i impulsem do coraz to
lepszej pracy.
Andrzej Swatek
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„GÓRAL” Z GNIEWCZYNY
Zapewne ka¿dy nieco starszy czytelnik
pamiêta pieni¹dze popularnie zwane „m³ynarkami”
i 500 –z³otowe banknoty z wizerunkiem górala
nazywane „góralami”.
Nie zawsze jednak mamy œwiadomoœæ, ¿e
„ojcem” tych pieniêdzy by³ Feliks M³ynarski rodem
z Gniewczyny – postaæ maj¹ca trwa³e miejsce
w panteonie finansistów i monetarystów.
Urodzi³ siê on 20 listopada 1884r.
w Gniewczynie jako syn Honoraty i Jana
M³ynarskich. Nauki pobiera³ w gimnazjum
w Jaros³awiu, a nastêpnie w Sanoku, gdzie zda³
maturê. Studia ekonomiczne ukoñczy³ na
Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, po czym
rozpocz¹³ tam pracê wyk³adowcy ekonomii. Od
pocz¹tku swojej pracy naukowej da³ siê poznaæ jako
nieprzeciêtny talent w dziedzinie finansów
i monetaryzmu, zarówno jako teoretyk, jak i praktyk.
By³ jednym z wspó³autorów sukcesu reformy
walutowej W³adys³awa Grabskiego, wspó³twórc¹

Banku Polskiego, a tak¿e prezesem Komitetu
Finansowego Ligi Narodów. Jego praca „Z³oto i banki
biletowe” przygotowa³a od strony teoretycznej
utworzenie Banku Rozrachunków
Miêdzynarodowych w Bazylei.

W czasie II wojny œwiatowej Feliks M³ynarski zostaje
dyrektorem Banku Emisyjnego w Krakowie za wiedz¹
i zgod¹ rz¹du emigracyjnego, który powsta³ 15 grudnia
1939r. z inspiracji w³adz okupacyjnych. Bank ten

emitowa³ nowe banknoty z³otowe (w miejsce pieniêdzy
przedwojennych), gdy¿ matryce starych wywieziono
wraz ze skarbem Banku Polskiego na Zachód. Nowe
z³ote wymieniono na marki po kursie 1:1, a wiêc
pozornie bez strat, faktycznie jednak wartoœæ nabywcza
nowej jednostki nazywanej potocznie „m³ynarkami”,
by³a ni¿sza ni¿ marki wobec inflacyjnego wzrostu cen.
Po zakoñczeniu wojny M³ynarski kontynuowa³
pracê naukow¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim. Do
najwa¿niejszych jego prac naukowych nale¿y zaliczyæ:
„Kryzys i reforma walutowa”, „Funkcjonowanie z³otej
waluty”, „Odbudowa gospodarstwa œwiatowego”,
„Pieni¹dze i gospodarstwo pieniê¿ne”.
Pod koniec swego ¿ycia wyda³ niezwykle
ciekawe „Wspomnienia”. Feliks M³ynarski zmar³
w kwietniu 1972r w Krakowie. Okaza³y pomnik rodziny
M³ynarskich znajduje siê na cmentarzu parafialnym
w Gniewczynie. Mo¿e kiedyœ zatrzymacie siê przed nim
na chwilê i skojarzycie z gniewczyñskim œladem
„m³ynarek” i „górali”.
Andrzej Swatek
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CIERNISTA DROGA OJCA DARZYCKIEGO
14 marca br. minê³o dziewiêædziesi¹t lat od
chwili urodzin niezwyk³ego kap³ana, wielce
zas³u¿onego duszpasterza, cz³owieka, który
wielokrotnie przemierzy³ Ukrainê wzd³u¿ i wszerz,
skromnego bernardyna o. Martyniana
Darzyckiego.
Dziœ trudno uwierzyæ w to, jak
wyj¹tkowo ciê¿ka i burzliwa by³a historia ¿ycia
i dzia³alnoœæ duszpasterska zakonnika,
okreœlanego "filarem Koœcio³a
rzymskokatolickiego" na terenach Ukrainy. Jego
bogactwo doœwiadczeñ onieœmiela wielkoœci¹.
Ca³e ¿ycie o. Martyniana, to droga przez mêkê wiêzienia, sowieckie ³agry, kator¿nicza praca
w nieludzkich warunkach, cierpienie g³odu,
heroiczna dzia³alnoœæ kap³añska na Ukrainie

w dobie represji i walki komunizmu z Koœcio³em.
Ksi¹dz Martynian Darzycki swoje powo³anie

kap³añskie i pracê pe³ni³ z olbrzymi¹ gorliwoœci¹,
wielkim poœwiêceniem i sercem dla ka¿dego
cz³owieka. Dziêki jego nieugiêtej wierze,
bohaterskiej pos³udze kap³añskiej, trosce

o powo³ania oraz dziêki niezwyk³ej wra¿liwoœci
intelektualnej mog³a odrodziæ siê wiara i Koœció³ na
Ukrainie.
Nie jest rzecz¹ mo¿liw¹ przedstawiæ na
³amach niniejszego biuletynu wszystkie wydarzenia
w sposób wyczerpuj¹cy ukazaæ niezwyk³¹ historiê
¿ycia tego zas³u¿onego kap³ana, dlatego te¿ biografia
o. Martyniana Darzyckiego, bêdzie mia³a zaledwie
ujêcie szkicowe.
Ksi¹dz Wojciech Darzycki (o. Martynian - imiê
zakonne) przyszed³ na œwiat w Jagielle 14 marca 1918
roku w wielodzietnej rodzinie jako najm³odszy
z synów. Na ukszta³towanie charakteru ch³opca mia³a
wp³yw g³ównie matka, gdy¿ ojciec zmar³ bardzo
wczeœnie. Ju¿ od m³odzieñczych lat Wojciech
odczuwa³ powo³anie kap³añskie, interesowa³o go
przede wszystkim ¿ycie zakonne. Tote¿ po
ukoñczeniu gimnazjum wst¹pi³ do Kolegium
Serafickiego przy klasztorze o.o Bernardynów
w Radecznicy, nowicjat odbywa³ w klasztorach
w Le¿ajsku i w Sokalu na Wo³yniu. Pod koniec
cd. na stronie 18
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okupacji by³ alumnem Seminarium Duchownego
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Œwiêcenia kap³añskie
otrzyma³ we Lwowie w dniu 21 marca 1943 roku. Tam
te¿ rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹ i prowadzi³ j¹ do
9 paŸdziernika 1944 roku. 11 paŸdziernika by³ ju¿
daleko na Wschodzie, we wsi Krymok w obwodzie
¿ytomierskim, gdzie obejmowa³ pos³ug¹ wiernych
zamieszkuj¹cych 10 rejonów obwodu ¿ytomierskiego
i kijowskiego.
Miêdzy parafiami przemierza³ setki kilometrów, by
móc spe³niæ woje marzenie - roznieciæ œwiat³o wiary
i umocniæ naukê Chrystusa.
W dniu 3 marca 1946 roku o. Martynian
Darzycki zosta³ aresztowany przez w³adze KGB.
Ciê¿kie i wyczerpuj¹ce œledztwo toczy³o siê do koñca
lipca tego¿ roku. Zarzuty mia³y charakter polityczny:
zdrada ojczyzny, a tak¿e przynale¿noœæ do Armii
Krajowej. Ksi¹dz Darzycki zosta³ skazany na 8 lat
zes³ania do ³agrów. Trzynaœcie tysiêcy kilometrów
jecha³ na Daleki Wschód odbywaæ karê. Podró¿ by³a

wyczerpuj¹ca, w bydlêcych wagonach, w okropnych
warunkach, o g³odzie i ch³odzie. Po trudnej drodze
dotar³ ksi¹dz na Pó³wysep Ko³ymski do Madaganu,
pod Kamczatkê, w rejon Gór Ko³ymskich do
"Archipelagu Gu³ag".

By³o to miejsce, gdzie tysi¹ce ludzi czeka³a œmieræ,
ale poprzedzona nieludzkimi cierpieniami, ciê¿k¹

prac¹ i trudnymi do opisania warunkami egzystencji.
Ojciec Darzycki zosta³ przydzielony do bardzo
ciê¿kiej pracy w kopalni z³ota. Niewolnicza praca
w okrutnym ³agrze trwa³a 5 lat.
20 lipca 1952 roku zwolniono go z obozu. Dopiero 22
lutego 1953 roku bezradny i skazany na niewiadomy
los uda³ siê samolotem z Ko³ymy do Chabarowska,
a nastêpnie poci¹giem do Moskwy i Wilna.
Trudne by³y pierwsze lata pobytu o. Martyniana na
wolnoœci i pocz¹tki jego prac duszpasterskich na
nowych placówkach, zw³aszcza dla duchownego
o tak wra¿liwym na ludzkie potrzeby sercu,
o postawie nastawionej na dzia³anie, na coraz to nowe
inicjatywy,
cd. na stronie 19
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na pracê twórcz¹, potrzebn¹ spo³eczeñstwu. Po wielu
problemach z urzêdniczym aparatem sowieckim
w dniu 1 listopada1953 roku otrzyma³ zezwolenie na
administrowanie parafi¹ w Murafie, obecnej diecezji
kamienieckiej. Ojciec Martynian obs³ugiwa³ tak¿e
koœcio³y w Szarogrodzie, Czerniowcach,
Mo³czanach, Brai³owie i w Krasnem (Ukraina
Wschodnia).
21 maja 1957 roku zosta³ odsuniêty z parafii, bo
powa¿ne traktowanie sowich obowi¹zków, gorliwoœæ
kap³añska nie podoba³a siê w³adzom

komunistycznym, dlatego te¿ zosta³ skierowany do
Miastkówki.
Miejscowoœæ ta sta³a siê ostateczn¹ przystani¹
¿yciow¹ o. Martyniaka. Jest to niewielkie miasteczko
w powiecie Krzy¿pol w województwie winnickim na
Ukrainie. Ksi¹dz Darzycki obs³ugiwa³ nie tylko
koœció³ w Miastkówce, Czeczelniku, ale tak¿e
wiernych w ponad stu miejscowoœciach, w oœmiu
powiatach tej czêœci Ukrainy.

Nowa parafia w intencji w³adz mia³a byæ miejscem,
które pogr¹¿y i pokona gorliwego zakonnika.
Ksi¹dz ci¹gle znajdowa³ siê w podró¿y,
odprawia³ nabo¿eñstwa, spowiada³, udziela³
sakramentów œwiêtych, odnawia³ i budowa³ koœcio³y
oraz kaplice.
Wêdrowa³ dziesi¹tki kilometrów bo wiedzia³, ¿e
wierni czekaj¹ na niego. W³adze sowieckie ani na
chwilê nie rezygnowa³y z walki z Koœcio³em,
szykanowa³y, wymierza³y kary pieniê¿ne, zamyka³y
œwi¹tynie pod byle pretekstem. Jako kap³an
i zakonnik z prowincji Braci Mniejszych
Bernardynów, o. Martynian Darzycki przez
dziewiêtnaœcie lat by³ w Zwi¹zku Radzieckim tylko
jeden z tego zgromadzenia. Od 1975 roku ojciec
przyjmowa³ kandydatów do zakonu i kierowa³ ich do
seminarium w Rydze na £otwie. Po rozpadzie
Zwi¹zku Radzieckiego by³o ju¿ na Ukrainie
kilkunastu ojców i kleryków o tradycjach
bernardyñskich. Wielkie zas³ugi posiada
o. Martynian w utworzeniu na Ukrainie Kustodii pod
wezwaniem Micha³a Archanio³a. Ksi¹dz Darzycki,
który poœwiêci³ siê obronie i odbudowie ¿ycia
duchowego Polaków na Ukrainie otrzyma³ od
naszych w³adz pañstwowych wiele odznaczeñ.
Bóg czuwa³ nade mn¹ od najm³odszych lat, darzy³
mnie szczególnymi ³askami przeznaczaj¹c widocznie
swego przysz³ego zakonnika do trudnej misji.
Obejmuj¹c myœlami ca³y ten czas mojej pracy, jako
najstarszy z ¿yj¹cych na Ukrainie misjonarz
i duszpasterz, cieszê siê, ¿e dane mi by³o cierpieæ dla
Chrystusa” – mówi Ojciec Martynian Darzycki.
Obecnie sêdziwy kap³an – zakonnik jest na
zas³u¿onej emeryturze. Mieszka w bardzo skromnym
pokoiku przy koœciele w Miastkówce, ¿yje ubogo
i nadal bardzo cierpi, tym razem z powodów
zdrowotnych.
¯yczymy dostojnemu Jubilatowi wiele
zdrowia i szybkiego powrotu do rodzinnej Jagie³³y.
Zygmunt Kulpa
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UMOWA O PARTNERSTWIE

Od kilku lat Gmina Tryñcza nawi¹zuje
wspó³pracê z gminami po³o¿onymi w krajach Unii
Europejskiej, jak te¿ Ukrainy. W styczniu br.
podpisa³a umowê partnersk¹ z niewielk¹, po³o¿on¹ na

wschód od Moœcisk – gmin¹ Lipniki.
W sk³ad tej gminy wchodz¹ trzy wioski, oprócz

wspomnianych Lipnik, s¹ to jeszcze Strzelczyska
i Dobuszówka. Ich charakterystyczn¹ cech¹ jest to, ¿e
mieszkaj¹ tu Polacy posiadaj¹cy obywatelstwo

ukraiñskie, czêsto nale¿¹cy do stowarzyszenia
„Polaków na Ukrainie”, które podtrzymuje polskie
zwyczaje i tradycje. Szacuje siê, ¿e stanowi¹ oni

ponad 25 % ogó³u mieszkañców tej gminy.
Mi³ym akcentem podpisanej umowy by³ wspólny
op³atek z mieszkañcami Strzelczysk, którzy bardzo
goœcinnie przyjêli trynieck¹ delegacjê. Du¿a w tym
zas³uga prezesa stowarzyszenia „Polaków na

Ukrainie” – Mariana Mazura. Miejmy nadziejê, ¿e
tak dobrze uk³adaj¹ca siê wspó³praca bêdzie
kontynuowana, a dobros¹siedzkie stosunki bêd¹
podtrzymywane
Borcz Marcin
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DZIEÑ SENIORA W GMINIE
Okres karnawa³u wype³niaj¹ liczne zabawy
i szaleñstwa do bia³ego rana. Nasi „Seniorzy” mogli
te¿ uczestniczyæ w tych zabawach dziêki
organizatorom: Ko³om Gospodyñ Wiejskich, Radom
So³eckim oraz Gminnemu Oœrodkowi Kultury
w Tryñczy, którzy zorganizowali spotkania z okazji
„Dnia Babci i Dziadka” . Spotkania odbywa³y siê
w mi³ej atmosferze i obfitowa³y w liczne atrakcyjne
zabawy. Ka¿dy z uczestników móg³ spêdziæ kilka
godzin w gronie znajomych . G³ównymi atrakcjami
artystycznymi przygotowanymi przez organizatorów
w miejscowoœciach Ubieszyn, Gniewczyna
£añcucka, Gniewczyna Tryniecka, Wólka
Ma³kowa i Jagie³³a by³y wystêpy m³odzie¿y
szkolnej ze specjalnie przygotowanymi na t¹
okolicznoœæ monologami i piosenkami oraz
wystêpy zespo³ów artystycznych.
W Gniewczynie £añcuckiej na pocz¹tku
zaprezentowa³a siê Grupa „Magazyn”
z jase³kami. Nastêpnie rytmami biesiadnymi
uczestników spotkania porwa³
Zespó³
Piosenki Biesiadnej „Œpiewaj¹ce Zoœki” oraz
duet instrumentalno - wokalny Zofia Sokó³ i
Henryk Chruœciel. Du¿¹ atrakcj¹ by³ wystêp
kabaretu „An-Zo” Zofia Sigda i Anna Dubas,
które rozbawia³y do ³ez wszystkich zebranych na sali.
Zaœ w miejscowoœci Jagie³³a rozbawia³ seniorów
Zespó³ „Mirabelki” z repertuarem wokalno –
tanecznym oraz tutejszy Zespó³ Piosenki Biesiadnej
„Jagiellanie” z piosenkami biesiadnymi.
W miejscowoœci Gniewczyna Tryniecka wyst¹pi³
Zespó³ Œpiewaczy „Dolanie” oraz duet instrumentalno
- wokalny Zofia Sokó³ i Henryk Chruœciel. Kolejn¹
miejscowoœci¹ , w której odby³ siê Dzieñ Seniora by³a
Wólka Ma³kowa. Organizatorzy zaoferowali
seniorom przepiêkne jase³ka przedstawione przez
uczniów miejscowej szko³y.

W Ubieszynie uczniowie, pod okiem dyrektorki
Ma³gorzaty Matuszek, przygotowali czêœæ artystyczn¹
poœwiêcon¹ babciom i dziadkom. Atrakcj¹ spotkañ w
Gniewczynie £añcuckiej, Wólce Ma³kowej, Jagielle
oraz Gniewczynie Trynieckiej by³y wystêpy Kapeli
Ludowej z Gniewczyny, która porwa³a w rytm muzyki
ludowej wszystkich seniorów do tañca. W takt melodii
ludowych granych przez Kapelê sprawnie porusza³y siê
rêce, nogi, tu³ów, ¿e trudno by³o dopatrzyæ siê oznak
up³ywu czasu. Niejedna m³oda panna mog³aby
pozazdroœciæ seniorom wigoru i umiejêtnoœci

tanecznych. Zatañczyæ z wdziêkiem polkê czy oberka,
to o wiele trudniejsza sztuka ni¿” wygibasy”
w ha³aœliwej dyskotece. Ko³a Gospodyñ zadba³y
o stronê kulinarn¹ spotkañ, serwuj¹c dania gor¹ce
i zak¹ski.
„Dzieñ Seniora” na terenie gminy up³yn¹³ w radosnej
atmosferze, a uczestnicy sprawiali wra¿enie
zadowolonych i bardzo wzruszonych.
Dla naszych drogich Seniorów, wci¹¿ m³odych
duchem, kierujemy najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
pomyœlnoœci, szczêœcia w gronie najbli¿szych i jeszcze
wielu udanych zabaw.
Przemys³aw Górski
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PORTAL DLA PRZEDSIÊBIORCY
W najbli¿szych latach Polska bêdzie mia³a
dostêp do znacz¹cych œrodków finansowych
z funduszy europejskich. Jeœli zostan¹ one
odpowiednio zagospodarowane, mo¿emy liczyæ na
poprawê konkurencyjnoœci naszej gospodarki.
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci powo³a³a
Akademiê PARP, czyli portal
internetowy dla w³aœcicieli
i pracowników mikro,

ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, udostêpniaj¹c
bezp³atne, nowoczesne i multimedialne szkolenia
internetowe. Tematyka szkoleñ jest dopasowana do
specyfiki sektora ma³ych i œrednich przedsiebiorstw
oraz polskich realiów gospodarczych. Edukacja
w ramach Akademii PARP ³¹czy zalety szkoleñ
otwartych oraz kszta³cenia przez Internet. Uczestnicy
mog¹ aktywowaæ szkolenia na portalu internetowym
www.akademiaparp.gov.pl
Obecnie oferta zawiera dziesiêæ szkoleñ
internetowych.
Penkal Tomasz

FUNDUSZE DLA GMIN
W mediach niejednokrotnie s³yszymy
informacje o du¿ej szansie dla rozwoju naszego kraju.
Wiele osób mo¿e odnieœæ wra¿enie , ¿e samorz¹dy
mog¹ zrealizowaæ wszystkie zadania jakie tylko chc¹.
Jednak rzeczywistoœæ jest zupe³nie inna. Wiêkszoœæ
œrodków finansowych trafi do kasy centralnej, z której
przyznawane s¹ œrodki na du¿e zadania z zakresu
infrastruktury krajowej (autostrady, drogi
ekspresowe, dofinansowanie du¿ych oœrodków
badawczych, instytucji i innych inwestycji o zasiêgu
ponadlokalnym). Pozosta³e œrodki s¹ dzielone na
poszczególne województwa, miêdzy innymi
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
kierowanych w du¿ej mierze do samorz¹dów. Jest to
najwiêkszy program, w którym bêd¹ mog³y
aplikowaæ samorz¹dy, organizacje pozarz¹dowe,

instytucje itp... Z programowego podzia³u œrodków na
poszczególne priorytety wynika, ¿e samorz¹dy bêd¹
mia³y spore problemy w pozyskiwaniu tych œrodków.
Mimo du¿ych obaw nasza gmina stoi przed szans¹
dalszego rozwoju. Aby trochê uspokoiæ mieszkañców,
chcemy powiedzieæ, ¿e nadal opóŸni¹j¹ siê prace nad
uruchomieniem naborów, których termin jest ci¹gle
oddalany. Z ostatnich informacji wynika, ¿e pierwsze
nabory bêd¹ siê odbywaæ w miesi¹cach: kwiecieñ- maj.
Pozyskane œrodki zostan¹ przeznaczone na inwestycje
drogowe i kanalizacyjne. Kolejnym programem
skierowanym przede wszystkim na obszary wiejskie jest
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chcemy
podkreœliæ, ¿e mo¿liwoœci ich absorpcji maj¹ równie¿
organizacje pozarz¹dowe, instytucje, zwi¹zki
wyznaniowe itp...
Krzysztof Bartuœ

CZAS NA AKTYWNOŒÆ
Od stycznia 2008 r. Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej przygotowuje siê do pozyskania œrodków
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
tzw. “Projektu systemowego dzia³anie 7.1 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji”. Alokacja na
nasz¹ gminê wynosi – 109 659,00 z³. Projekt
adresowany jest do osób zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym, na rzecz przywrócenia ich do
zatrudnienia oraz jednoczesnej

integracji ze spo³eczeñstwem. W konsekwencji ma to
doprowadziæ do powrotu tych osób na rynek pracy.
Zadania okreœlone w projekcie systemowym
realizowane bêd¹ poprzez stosowanie instrumentów
aktywnej integracji obejmuj¹cych dzia³ania w sferze
aktywizacji zawodowej, spo³ecznej i edukacyjnej.
Grup¹ docelow¹ projektu bêd¹ osoby d³ugotrwale
bezrobotne, bêd¹ce w wieku aktywnoœci zawodowej
i korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej.
Danuta Kata
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DZIEÑ KOBIET W GMINIE TRYÑCZA
Tradycyjnie , w dniu 8 marca w Gminie
Tryñcza odby³y siê obchody Œwiêta Kobiet.
Do Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie

£añcuckiej przyby³o wiele pañ, co szczególnie
ucieszy³o organizatorów
i dzieci z “Grupy
Magazyn”,

które przygotowa³y na tê okolicznoœæ specjalne
przedstawienie. Po zakoñczeniu czêœci artystycznej
Dyrektor Henryk Chruœciel w imieniu Wójta Gminy
oraz pracowników Gminnego Oœrodka
Kultury z³o¿y³ ¿yczenia wszystkim
Paniom. Z kolei Robert Grzywacz
wrêcza³ kobietom kwiaty specjalnie
zrobione rêcznie na t¹ okolicznoœæ.
W trakcie spotkania zaprezentowa³ siê
tak¿e Zespó³ Piosenki Biesiadnej
„Œpiewaj¹ce Zoœki” z Gniewczyny oraz
kabaret “An – Zo” – Anna Sigda i Zofia
Dubas .Kolejn¹ miejscowoœci¹,
w której odby³o siê spotkanie z okazji
Dnia Kobiet by³ G³ogowiec. W Sali
Remizy OSP zgromadzi³a siê liczna
grupa mieszkanek, dla których dzieci
ze szko³y przygotowa³y program
artystyczny .Wszyscy dobrze siê bawili .
Przemys³aw Górski

ZMIANY W OŒWIACIE

MNIEJ CZYTELNIKÓW

Budynek Zespo³u Szkó³ w Tryñczy po wielu
latach zosta³ wyremontowany, a sale lekcyjne
doposa¿one w nowoczesny sprzêt. Na ten cel
dwukrotnie pozyskano œrodki z rezerwy oœwiatowej .
Rodzice uczniów ze Szko³y Filialnej w G³ogowcu
zdecydowali , ¿e ich dzieci od wrzeœnia 2008r. bêd¹
uczêszcza³y do szko³y Tryñczy. Oczywiœcie nale¿y
im pogratulowaæ tej decyzji, poniewa¿ tu s¹
znakomite warunki do wszechstronnego rozwoju
uczniów. Dzieci bêd¹ mia³y zapewniony dowóz .

W 2007r. biblioteki zarejestrowa³y o 117
czytelników mniej ni¿ w 2006 roku oraz 1877 mniej
wypo¿yczeñ ksi¹¿ek. Ogó³em z bibliotek korzysta 1311
czytelników, wypo¿yczono im 21462 ksi¹¿ki.
Odwiedzi³o nas 8022 osoby, a z czytelni skorzysta³o
8372 czytelników.
Co jest przyczyn¹ spadku czytelnictwa? Wydaje
siê, ¿e m³odzie¿ woli inne zajêcia ni¿ czytanie ksi¹¿ek.
Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele korzyœci
intelektualnych mo¿e ka¿dy nabyæ dziêki obcowaniu
z lektur¹. Zachêcajmy wiêc wszyscy nasze dzieci do
czytania!
Janina Da³omis

Teresa Wielgos
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PODATEK INACZEJ …

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W 2008 roku w Gminie Tryñcza nast¹pi³a
zmiana formy p³atnoœci zobowi¹zañ podatkowych:
podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci.
Obecnie podatki nale¿y wp³acaæ
w kasie Urzêdu Gminy lub na indywidualny rachunek
bankowy Urzêdu Gminy Tryñcza. Ka¿dy podatnik ma
w nakazie p³atniczym w czêœci „pouczenie” wypisany
w³asny numer konta.
Chc¹c dokonaæ zap³aty podatku w banku,
koniecznie zabieramy ze sob¹ dowody wp³at
do³¹czone do nakazu p³atniczego.
Zap³aty podatku bez dodatkowych op³at
mo¿na dokonywaæ w Banku Spó³dzielczym Jaros³aw
Filia Tryñcza, w Banku Spó³dzielczym Przeworsk
Punkt Kasowy Gniewczyna £añcucka oraz w kasie
Urzêdu Gminy.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ zmian¹ informuje siê
podatników, ¿e so³tysi wsi nie bêd¹ zbierali podatków.
Przypomina siê równie¿, ¿e termin p³atnoœci I raty
podatku up³ywa z dniem 15 marca 2008 r.

Ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ
pieniêdzy wydanych na olej napêdowy u¿ywany do
produkcji rolnej, powinien zbieraæ faktury VAT.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napêdowego w ci¹gu roku sk³ada siê
w dwóch terminach.
Od 1 marca do 31 marca 2008 r. nale¿y z³o¿yæ
wniosek do Wójta Gminy w zale¿noœci od miejsca
po³o¿enia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT ,
stanowi¹cymi dowód zakupu oleju napêdowego
w okresie od 1 wrzeœnia 2007 r. do 29 lutego 2008 r.
Od 1 wrzeœnia do 30 wrzeœnia 2008 r. nale¿y z³o¿yæ
wniosek wraz z fakturami VAT stanowi¹cymi dowód
zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 marca 2008
r. do 31 sierpnia 2008 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2008 roku
wynosi 73.10 z³. na 1 ha u¿ytków rolnych.
Formularze wniosków dostêpne s¹ w Punkcie
Informacyjnym Urzêdu Gminy Tryñcza, natomiast
wszelkich informacji udzielaj¹ pracownicy Referatu
Finansów, tel.(016) 6421221 .
Maria Grunt

Lucyna Kulpa

GABINET FIZJOTERAPII
Od 1 marca 2008 roku funkcjonuje
w Gniewczynie £añcuckiej nowo utworzony gabinet
rehabilitacyjny, który ma swoja siedzibê obok sklepu
Dlikatesy Centrum.
Z a b i e g i
rehabilitacyjne
prowadzone s¹ przez
wykwalifikowanychs
pecjalistów.
Gabinet œwiadczy us³ugi, tj. œwiat³olecznictwo,
elektrolecznictwo, laseroterapia, magnetoterapia,
ultradŸwiêki, masa¿ i æwiczenia rehabilitacyjne.

W pracy z pacjentem wykorzystywane s¹ sprawdzone
metody terapeutyczne. Ka¿dy wiêc mo¿e liczyæ na
fachowoœæ, sumiennoœæ i pe³ne zaanga¿owanie
prowadz¹cego go terapeuty. Program i forma terapii
zlecona przez lekarza specjalistê bêdzie refundowana
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, poniewa¿ gabinet
ma podpisane z nim stosowne umowy. Czynny jest od
poniedzia³ku do pi¹tku (poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godzinach od 8:00 do 16:00, natomiast we wtorki
i czwartki w godzinach od 10:00 do 18:00).
Szczegó³owe informacje udzielane s¹ pod numerem
telefonu (0-16) 642 74 01, 607 046 008. Fizjoterapeuci
gwarantuj¹ krótki czas oczekiwania na zabiegi.
Przemys³aw Górski
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DO WOJA MARSZ…
Wielu m³odych mê¿czyzn podjê³o pracê
zarobkow¹ za granic¹ i czêœæ
z nich zostaje tam na sta³e. Niektórzy dostaj¹
wezwania do stawienia siê w Wojskowej Komendzie
Uzupe³nieñ, dlatego te¿ poborowy przed wyjazdem
powinien
spe³niæ wojskowy obowi¹zek
meldunkowy, czyli :
- zameldowania siê w miejscu pobytu sta³ego lub
pobytu czasowego trwaj¹cego ponad dwa miesi¹ce,
- zg³oszenia przed³u¿enia pobytu czasowego
trwaj¹cego ponad dwa miesi¹ce,
- zg³oszenia wyjazdu za granicê na okres d³u¿szy ni¿
dwa miesi¹ce i powrotu z tego wyjazdu,
- wymeldowania siê z miejsca pobytu sta³ego lub
czasowego trwaj¹cego ponad dwa miesi¹ce.
Obowi¹zkowi temu podlegaj¹ mê¿czyŸni,
którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia - do momentu
ukoñczenia 50 lat .Obowi¹zek ten nie dotyczy

Zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ o powszechnym

obowi¹zku obrony z 3 stycznia 2006 roku –
obowi¹zek uregulowania stosunku do
s³u¿by wojskowej trwa do ukoñczenia
szeœædziesi¹tego roku ¿ycia. Nowelizacja
ta zlikwidowa³a jednoczeœnie mo¿liwoœæ
przeniesienia do rezerwy poborowego bez
odbycia s³u¿by wojskowej na skutek
osi¹gniêcia okreœlonego wieku (24lub28
lat) . Je¿eli poborowy przebywaj¹cy za
granic¹ w dalszym ci¹gu jest zameldowany
w Polsce i nie odbiera przysy³anych
wezwañ lub nie stawia siê na wezwania,
wówczas WKU mo¿e poinformowaæ
prokuraturê o pope³nieniu przestêpstwa .
mê¿czyzn, którzy zostali uznani za trwale
niezdolnych do s³u¿by wojskowej.

Aleksander Kornafel
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KONKURS NA NAJ£ADNIEJSZ¥ ZAGRODÊ
Wójt Gminy Tryñcza, Gminny Oœrodek
Kultury w Tryñczy og³aszaj¹ kolejn¹ edycjê konkursu
na naj³adniejsz¹ zagrodê. Mieszkañcy, którzy chc¹
zg³osiæ swoj¹ zagrodê do udzia³u w konkursie,
proszeni s¹ o wype³nienie formularza
zg³oszeniowego i z³o¿enie go w Gminnym Oœrodku
Kultury w Tryñczy, w komórce promocji, pokój nr 13.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce konkursu
udzielane s¹ pod numerem telefonu: 0-16 6421124.

Mo¿na tak¿e skorzystaæ ze strony internetowej Gminy
Tryñcza (www.tryncza.itl.pl), gdzie jest do pobrania
formularz oraz regulamin konkursu. Podstaw¹
zg³oszenia zagrody jest wype³nienie formularza

zg³oszeniowego. Celem konkursu jest poprawa stanu
estetyki i higieny zagród wiejskich, popularyzacja
estetycznego zagospodarowania zagród, aktywizacja
spo³ecznoœci wiejskiej oraz pobudzenie inicjatyw
proekologicznych.
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Przemys³aw Górski

GWIAZDY FUTSALU W TRYÑCZY
Na pocz¹tku roku do hali widowiskowo sportowej w Tryñczy zawita³a reprezentacja Polski
w futsalu. Wzbudzi³a du¿e zainteresowanie
mieszkañców Gminy Tryñcza, a szczególnie dzieci
i m³odzie¿y z miejscowego Zespo³u Szkó³, którzy
licznie przybyli na spotkanie z pi³karzami. Kadra
Polski zosta³a uroczyœcie przywitana przez
gospodarza ca³ej uroczystoœci Wójta Gminy Tryñcza Ryszarda Jêdrucha. Reprezentanci Polski zostali mile
zaskoczeni tak mi³ym przyjêciem, co równie¿ przyzna³
sam prezes Ogólnopolskiego Zwi¹zku Futsalu
w Polsce - Kazimierz Greñ. Konferansjerem spotkania
by³ Henryk Majcher, który przeprowadzi³ kilka
wywiadów m.in. z trenerem reprezentacji Leszkiem
Lataczem i z pi³karzami.

od gospodarza uroczystoœci Ryszarda Jêdrucha.
Pi³karze równie¿ nie pozostali d³u¿ni i rozdali wœród
publicznoœci ró¿ne prezenty, wœród których by³y czapki
i szaliki w barwach narodowych.

O uroczyst¹ oprawê spotkania zadba³a
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta pod batut¹ Edwarda
My³ka i Szkolny Zespó³ Taneczny. Miejmy nadziejê, ¿e
nie by³a to ostatnia wizyta pi³karzy w Tryñczy, bo jak

PóŸniej przyszed³ czas na pytania od publicznoœci,
których jak siê okaza³o by³o wiele i dotyczy³y ró¿nych
spraw tej dyscypliny sportu, pocz¹wszy od liczby
pi³karzy przebywaj¹cych na boisku, a¿ po sukcesy i
pora¿ki oraz najbli¿sze plany reprezentacji. Na koniec
spotkania ca³a kadra otrzyma³a pami¹tkowe upominki
oraz podziêkowania za przybycie do Tryñczy

zapewnia³ prezes Kazimierz Greñ, ju¿ w marcu wszyscy
mogliœmy podziwiaæ kadrowiczów w towarzyskim
meczu w hali sportowo – widowiskowej w Tryñczy.
Borcz Marcin
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O „RAKIETKÊ” WÓJTA GMINY
Ju¿ od kilku lat na prze³omie stycznia i lutego
w Gminie Tryñcza odbywa siê turniej tenisa
s t o ³ o w e g o o „ R a k i e t k ê ” W ó j t a G m i n y.
Z inicjatywy dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Tryñczy – Janiny Da³omis i Wójta Gminy Ryszarda
Jêdrucha oraz przy pomocy Józefa Ciurko nauczyciela
wychowania fizycznego w Gimnazjum
w Tryñczy, zorganizowano pi¹t¹ ju¿ edycjê tego
turnieju. Tradycyjnie ka¿dego roku by³ on
rozgrywany w innej miejscowoœci gminy.
W tym roku wybór pad³ na Tryñczê. Zawody
rozegrano w hali widowiskowo – sportowej.
W tym roku do rywalizacji zg³osi³o siê
24 zawodników z ró¿nych miejscowoœci
z terenu gminy. Po raz pierwszy w turnieju
wziê³y udzia³ dwie kobiety, które wzbudzi³y nie
lada sensacjê i zainteresowanie publicznoœci.
Turniej podzielono na dwie czêœci, w pierwszej
rozegrano zawody w singlu, a w drugiej odby³a
siê rywalizacja deblistów. Do æwieræfina³u
awansowa³o 12 graczy w szeœciu parach, a do
pó³fina³u dotar³o 6 zawodników. Byli to Mariusz S³ysz
i Adam Siemieniak, Adam KuŸniar i Grzegorz Misi³o
oraz Robert Gurak i £ukasz Gurak.

W finale znaleŸli siê Robert Gurak, Mariusz
S³ysz i Adam KuŸniar. Aby wy³oniæ zwyciêzcê
zastosowano system gry „ka¿dy z ka¿dym”,
bezkonkurencyjnym graczem okaza³ siê Mariusz S³ysz,
który pokona³ swoich rywali, drugie miejsce
zaj¹³ Adam KuŸniar, a trzeci by³ Robert
Gurak. Do rywalizacji deblistów zg³osi³o siê
10 par. I tu znów bezkonkurencyjni okazali
siê zawodnicy z Gniewczyny. Za¿arta walka
o laur najlepszego debla gminy stoczy³a siê
pomiêdzy parami Adamem Siemieniakiem,
Grzegorzem Misi³o, a Mariuszem S³yszem,
Adamem KuŸniarem i Robertem Gurakiem,
Mateuszem Gurakiem. Najlepsi w singlu
S³ysz i KuŸniar nie dali szans pozosta³ym
zawodnikom. Drugie miejsce zajêli Robert
Gurak i Mateusz Gurak, a trzecie przypad³o
parze z Gorzyc Adamowi Siemieniakowi
i Grzegorzowi Misi³o.

Organizatorzy przyznali równie¿ wyró¿nienia,
które otrzymali Barbara Bielecka, Karolina Macha³a,
Dominik Grzywna, Dawid Nowak, Tomasz Tutka
i Adrian Stêch³y
Marcin Borcz
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TURNIEJ FUTSALOWY
Ju¿ na pocz¹tku 2008 roku w hali sportowo –
widowiskowej w Tryñczy odby³ siê po raz pierwszy
N o w o r o c z n y Tu r n i e j F u t s a l o w y S z k ó ³
Podstawowych. Wziê³y w nim udzia³ dru¿yny z piêciu

szkó³: Wi¹zownicy, Sieniawy i Dêbna. Przyjechali
równie¿ m³odzi juniorzy „Or³a” Przeworsk
i oczywiœcie gospodarze z Tryñczy. Ka¿da z dru¿yn,
które wziê³y udzia³ w turnieju chcia³a pokazaæ siê z jak
najlepszej strony. Emocje podczas meczów udziela³y
siê nie tylko graj¹cym zawodnikom, ale równie¿
trenerom i publicznoœci, która z zainteresowaniem
œledzi³a zmagania m³odych adeptów pi³ki halowej.
Wszyscy zebrani mogli podziwiaæ kunszt pi³karski
zawodników, którzy mimo, ¿e s¹ uczniami szkó³
podstawowych, to ju¿ popisywali siê ró¿nymi
ciekawymi zagraniami pi³karskimi. Na uwagê
zas³u¿y³a dru¿yna ze Szko³y Podstawowej
w Sieniawie, która dziêki dobrej i pouk³adanej grze
zajê³a pierwsze miejsce, wygrywaj¹c trzy mecze
i jeden remisuj¹c. Sieniawscy zawodnicy zwyciê¿yli
w klasyfikacji najskuteczniejszego pi³karza, którym
zosta³ Karol ¯orniak. Najlepszym bramkarzem
zawodów okaza³ siê Maciej Mirek. Z dobrej strony
pokazali siê równie¿ gospodarze, którzy zajêli czwarte
miejsce. Niektórzy z nich czuli lekki niedosyt, ale jak
przyznali nauczyciele wychowania fizycznego
z trynieckiej szko³y - nie wynik i miejsce by³o tu
najwa¿niejsze, lecz sama mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u
w turnieju.

OLDBOJE Z GORZYC BEZ
STRATY…
Z inicjatywy dyrektora Gminnego Oœrodka
Kultury w Tryñczy i Wójta Gminy zorganizowano
w dniu 8 marca w hali sportowej w Gniewczynie
£añcuckiej III Memoria³ im. Józefa Ryfy.
Tradycyjnie ka¿dego roku turniej rozgrywany jest
w Gniewczynie £añcuckiej. W tegorocznej edycji
rywalizowa³o 5 dru¿yn. Zosta³y one podzielone na
dwie grupy, w których grano systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Mistrzem rozgrywek, bez straty punktów,
zosta³a reprezentacja oldbojów z Gorzyc, pokonuj¹c
w finale „Wis³oczankê” Tryñcza 5:1. W meczu o III
miejsce „Zorza” Jagie³³a rozgromi³a „Huragan”
Gniewczyna 10:5. Indywidualne wyró¿nienia
przypad³y reprezentantom oldbojów z Gorzyc.
Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Dariusz
Ficek, zaœ korona króla strzelców trafi³a w rêce
£ukasza Glinianego, zdobywcy 9 bramek.

Zwyciêska dru¿yna wystêpowa³a w sk³adzie: Dariusz
Ficek, Marian Gliniany, Grzegorz Sawa, £ukasz
Gliniany, Krzysztof Pieluch, Robert Du¿y, Stanis³aw
Gliniany, Krzysztof Ficek, Jan Moszkowicz. Podczas
ceremonii zakoñczenia turnieju Wójt Gminy Tryñcza
Ryszard Jêdruch oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Stanis³aw Konieczny uhonorowali zwyciêskie
dru¿yny dyplomami, pucharami i sprzêtem
sportowym. A oto klasyfikacja koñcowa: I - Oldboye
Gorzyce, II - „Wis³oczanka” Tryñcza, III - „Zorza”
Jagie³³a, IV - „Huragan” Gniewczyna, V - Oldboye
Gniewczyna.
Borcz Marcin
Grzegorz Kulpa
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OLDBOJE JAK WINO …
W Tryñczy dobieg³y koñca rozgrywki
pi³karskie w halowej pi³ce no¿nej, w której
rywalizowa³o 16 dru¿yn. Zdecydowanie najlepszym
zespo³em okaza³a siê reprezentacja oldbojów
z Gniewczyny, która pokona³a w wielkim finale
pierwsz¹ ekipê „Sanu” Gorzyce 4:2.
W finale pocieszenia „Huragan – Borowik”
Gniewczyna rozgromi³ oldbojów z Gorzyc 10:2.
Najlepszym bramkarzem ligi zosta³ Karol Macha³a
(LKS „San” Gorzyce II), zaœ korona króla strzelców
trafi³a w rêce Tomasza Wojtasa (LKS „Huragan –
Borowik Gniewczyna) zdobywcy 29 bramek.
Podczas ceremonii zakoñczenia turnieju Wójt Gminy
Tryñcza Ryszard Jêdruch, Dyrektor Zespo³u Szkó³
Zygmunt Kulpa, Prezes Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej Mieczys³aw Golba oraz Redaktor, „Super
Nowoœci” Henryk Majcher nagrodzili dru¿yny
dyplomami, pucharami oraz sprzêtem sportowym.
A oto koñcowa klasyfikacja rozgrywek: Oldboje
Gniewczyna, LKS „San” Gorzyce I, LKS „Huragan –

Borowik” Gniewczyna I, “Oldboje” Gorzyce,
„Wólczanka” Wólka Pe³kiñska, LKS „Huragan –

Borowik” Gniewczyna II, Dru¿yna Samorz¹dowa
Gminy Tryñcza, LKS „Zorza” Jagie³³a I, „Laszczanka”
Chodaczów, „Jutrzenka” Dêbno, LKS „Wis³oczanka”
Tryñcza, LKS „San” Gorzyce II, LKS „Wis³ok”
Œwiêtoniowa I, LKS „Zorza” Jagie³³a II, „Stal Systems”
Przeworsk, LKS „Wis³ok” Œwiêtoniowa II.
Grzegorz Kulpa

WZNOWILI PRZYGOTOWANIA DO LIGI
Dru¿yny z terenu Gminy Tryñcza bior¹ce
udzia³ w rozgrywkach pi³karskich ju¿ od ponad
dwóch miesiêcy przygotowuj¹ siê do rundy
wiosennej. Sposoby na to, by dobrze wystartowaæ na
wiosnê s¹ ró¿ne.
Tryniecka „Wis³oczanka” prowadzona
przez trenera Waldemara Majbê rozpoczê³a
przygotowania 25 stycznia. W dru¿ynie jest
kilka nowych twarzy. Wykorzystuj¹c sprzyjaj¹c¹
aurê oraz sztuczne oœwietlenie kadra trenuje na
w³asnym boisku. W zajêciach zaœ uczestniczy
ponad 20 zawodników. W ramach przygotowañ
„ Wi s ³ o c z a n k a ” r o z e g r a ³ a o s i e m m e c z ó w
kontrolnych. Z kolei pi³karze z Gorzyc zakoñczyli ju¿
najciê¿szy okres przygotowañ. Jak zapowiedzia³
prezes klubu Daniel Misi³o w kadrze nie bêdzie
du¿ych roszad. Najprawdopodobniej

pozyskamy jednego zawodnika – dodaje.
Na finiszu kompletowania kadry jest „Zorza”
Jagie³³a. Jak zapewnia trener Jacek Matyja w dru¿ynie
nie bêdzie znacz¹cych wzmocnieñ. Du¿ym plusem
„Zorzy” jest to, ¿e w klubie uda³o siê zatrzymaæ
wszystkich zawodników,
którzy w rundzie jesiennej
bronili barw klubu. Celem
„Zorzy” jest awans do klasy A.
Dzia³acze wicelidera
klasy A „Huraganu”
Gniewczyna zadecydowali, ¿e
w dobrze funkcjonuj¹cej dotychczas „maszynie” nie
trzeba dokonywaæ zmian. Kadra spokojnie trenuje,
rozgrywa wiele sparingów i optymistycznie patrzy
w przysz³oœæ.
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Grzegorz Kulpa

FUTSAL STAJE SIÊ POPULARNY
Z Panem Grzegorzem Lato, by³ym
reprezentantem Polski w pi³ce no¿nej, rozmawia
Grzegorz Kulpa
Podejrzewam, ¿e goœci Pan po raz pierwszy
w naszej hali sportowej. Jakie wra¿enie wywar³ na
Panu ten obiekt ?
Bardzo du¿e. Myœlê, ¿e takie hale sportowe
powinny byæ przy ka¿dej szkole w Polsce. Spe³nia ona
rolê sali gimnastycznej. M³odzie¿ ma siê gdzie
„wy¿yæ”, pograæ w pi³kê, nie tylko no¿n¹, ale
w siatkówkê, koszykówkê. Niew¹tpliwie jest to du¿a
zas³uga waszych w³adz, które troszcz¹ siê
o infrastrukturê sportowa gminy.
Do Tryñczy zawita³ Pan przy okazji meczu
futsalowego z udzia³em reprezentacji Polski
i Tryñczy. Jak Pan odbiera futsal w tym wydaniu?
Jest to zdecydowanie inny futbol. Futsal d³ugo
budowa³ swoj¹ formê i tworzy³ zasady. By³a
propozycja, ¿eby graæ tak jak w Stanach
Zjednoczonych, gdzie s¹ bandy, bramki wbudowane
i nieco inne regu³y. Jest to bardzo szybki futbol, gra siê
inn¹ pi³k¹, która ma swoist¹ twardoœæ, elastycznoœæ
i wagê. Obecnie ten rodzaj pi³ki no¿nej sta³ siê bardzo
popularny w Polsce. Mamy ju¿ pierwsz¹, drug¹
i trzeci¹ ligê w tej dyscyplinie sportu. Zosta³y
opracowane przepisy futsalu.
Czy uwa¿a Pan, ¿e futsal jest w stanie dorównaæ
popularnoœci¹ trawiastej pi³ce no¿nej?
Nie ma takiej mo¿liwoœci. Futsal to jeden z od³amów
tradycyjnej pi³ki no¿nej. Powsta³ on tak samo jak
futbol kobiecy czy pla¿owy. Jeœli chodzi o normalny
futbol z tradycjami, który liczy ponad 100 lat, na dzieñ
dzisiejszy jest bezkonkurencyjny. Dla porównania
wystarczy zauwa¿yæ, jakim zainteresowaniem ciesz¹
siê mistrzostwa Europy. Milion osób w Polsce stara
siê o bilety wstêpu na mecze.
Czy Pan w swojej karierze pi³karskiej próbowa³ si³
w futsalu?
By³y turnieje halowe w zimie, oczywiœcie grywa³o siê

w Mielcu lub jeŸdziliœmy po Polsce, ale by³y to tylko
„przystawki” przygotowuj¹ce pi³karzy do sezonu
wiosennego.
Jak Pan ocenia debiut polskiej reprezentacji
w nadchodz¹cych mistrzostwach Europy?
Chcia³bym przede wszystkim, ¿eby wyszli
z grupy, choæ to bêdzie bardzo trudne z racji tego, ¿e

gramy z Niemcami, z którymi jeszcze nigdy nie
wygraliœmy. By³y tylko dwa remisy. Gramy równie¿
z Chorwacj¹, która ogra³a Anglików, zamykaj¹c im
drogê do mistrzostw.
Wiem, ¿e by³ Pan przeciwnikiem zatrudniania
obcokrajowców na stanowisku trenera
reprezentacji. Czy po udanych eliminacjach zmieni³
Pan zdanie?
Jeœli chodzi o zatrudnienie trenera
zagranicznego nie by³em entuzjast¹ z tej racji, gdy¿
je¿eli popatrzymy na historiê polskiego futbolu, to
wszystkie sukcesy s¹ zwi¹zane z polskimi trenerami.
Wspomnê chocia¿by Kazimierza Górskiego, Jacka
Gmocha, Antoniego Piechniczka. Oczywiœcie nie
jestem przeciwnikiem Beenhakkera. Jest to „stary
wyga”, dobry trener, który potrafi zmobilizowaæ
dru¿ynê na ka¿dy mecz.
Czy Grzegorz Lato bêdzie kandydowa³ na
stanowisko Prezesa Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej?
Dzisiaj jest 13 marca 2008r.! Do wyborów
mamy ponad pó³ roku. Nie mówiê nie, nie mówiê tak.
Zobaczymy... Dziêkujê Panu za rozmowê i ¿yczê
wszelkich sukcesów.
Grzegorz Kulpa
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PRACUJÊ TAM, GDZIE MNIE CHC¥…
Z Trenerem LKS “Wis³oczanka” Tryñcza
Waldemarem Majb¹ rozmawia Przemys³aw Górski

1. W jakich okolicznoœciach trafi³ Pan do
„Wis³oczanki” Tryñcza?
Z moich informacji wynika, ¿e zosta³em polecony
przez Henryka Majchra, redaktora dzia³u
sportowego „Super Nowoœci”. A spotkanie
z nowo wybranym prezesem „Wis³oczanki”
Marcinem Borczem zaowocowa³o nasz¹
wspó³prac¹.
2. W przesz³oœci prowadzi³ Pan IV i V ligowe
k l u b y, w i ê c c z y p o s a d a t r e n e r a
w “A”-klasowym klubie Pana
satysfakcjonuje?
Praca na tym poziomie rozgrywek nie jest dla mnie
nowoœci¹, ju¿ mia³em okazjê „oddychaæ” A klasowym powietrzem, prowadz¹c
„Zorzê”Zarzecze . Trener pracuje tam, gdzie go
chc¹. Chcieli mnie w Tryñczy, a rozmowy
z prezesem “Wis³oczanki” utwierdzi³y mnie, ¿e s¹
tutaj mo¿liwoœci zbudowania czegoœ fajnego.
3. Jaki cel w³odarze klubu stawiaj¹ przed
Panem oraz Pana podopiecznymi?
Celem doraŸnym jest utrzymanie zespo³u
w “A”-klasie, odbudowa rozbitej dru¿yny,
ogrywanie m³odzie¿y i stworzenie pozytywnej
atmosfery w klubie. W przysz³oœci zaœ sta³e
podnoszenie poziomu sportowego i
organizacyjnego.
4. Czy „Wis³oczanka” jest w stanie osi¹gn¹æ te
cele?
Wspólny wysi³ek organizacyjny, szkoleniowy
i sportowy powinien nam w tym pomóc. Moi
podopieczni musz¹ uwierzyæ w celowoœæ
systematycznej pracy, która jest istot¹ sportowego
progresu.
Razem musimy zrobiæ wszystko, aby pod
koniec czerwca wyznaczone cele zosta³y
osi¹gniête, a w razie niepowodzenia mieæ czyste
sumienie, ¿e daliœmy z siebie wszystko.
Korzystaj¹c z okazji czasu Wielkiej Nocy, ¿yczê
wszystkiego najlepszego mieszkañcom Gminy
Tryñcza, a kibiców zapraszam na mecze
z udzia³em naszej dru¿yny.

STABILIZACJA NASZYM CELEM ...
Z Prezesem LKS “Wis³oczanka” Tryñcza
Marcinem Borczem rozmawia Grzegorz Kulpa

1. Zosta³ Pan Prezesem “Wis³oczanki”.
Mo¿na Panu pogratulowaæ, czy te¿
wspó³czuæ?
Powierzenie mi stanowiska prezesa
“Wis³oczanki” traktujê jako pewnego rodzaju
nobilitacjê i wyró¿nienie.
2. Co zamierza Pan zmieniæ w trynieckim
klubie?
Przede wszystkim chcia³bym usprawniæ
organizacjê i racjonalnie podzieliæ zadania, czego
sadzê wczeœniej brakowa³o. Zale¿y mi na
poprawie stanu p³yty boiska i remoncie szatni oraz
pozyskaniu nowych sponsorów. W tej ostatniej
dziedzinie ju¿ odnosimy sukcesy. Przy pomocy
firmy “Megastyl” uda³o siê zakupiæ ortaliony,
których mo¿e nam pozazdroœciæ niejedna dru¿yna.
Powstaje równie¿ Klub Kibica „Wis³oczanki”,
k t ó r e g o c z ³ o n k o w i e j u ¿
w nieodleg³ej przysz³oœci bêd¹ mogli nabyæ
klubowe szaliki i koszulki.
3. W u b i e g ³ y m ro k u „ Wi s ³ o c z a n k a ”
obchodzi³a Jubileusz 50 – lecia. Wiadomo
o jakim prezencie marz¹ fani futbolu
w Tryñczy...
Wielka szkoda, ¿e pod wzglêdem pi³karskim
koniec ubieg³ego roku nie by³ dla nas udany.
S¹dzê, ¿e dla wszystkich kibiców „Wis³oczanki”
najwiêkszym marzeniem bêdzie stabilizacja
zespo³u i utrzymanie w “A”-klasie. Co do
przysz³oœci chcielibyœmy organizacyjnie
uporzadkowaæ dzia³alnoœæ klubu i zdobyæ
zaufanie kibiców.
¯yczê wszystkim sympatykom “Wis³oczanki”
spokojnych i weso³ych Œwiat Wielkanocnych.

Przemys³aw Górski
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Grzegorz Kulpa

GOŒCILIŒMY REPREZENTACJÊ POLSKI
Niedawno Hala Widowiskowo –Sportowa w Tryñczy
by³a aren¹ towarzyskiego meczu pi³karskiego , w

Poczynania obu dru¿yn oklaskiwa³y tak¿e by³e gwiazdy
krajowego futbolu –Grzegorz Lato i Jan Domarski.

Zanim obie dru¿yny pojawi³y siê na placu gry, licznie
zgromadzonej publicznoœci zaprezentowa³y siê zespo³y
taneczne i wokalne M³odzie¿owego Domu Kultury w
Rzeszowie. Powy¿ej prezentujemy najciekawsze kadry,
które utrwali³ nasz fotoreporter.
Redakcja
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którym to reprezentacja Gminy Tryñcza „sparowa³a”
z kadr¹ narodow¹ futsalowców. Zainteresowanie
meczem przesz³o wszelkie oczekiwania ,czego
najlepszym dowodem by³a frekwencja na trybunach.

WSPIERAJMY LOKLANY SPORT
Ka¿dy z nas mo¿e przeznaczyæ 1% swojego podatku na wybrany klub sportowy w gminie . To nic nie
kosztuje! Jak to zrobiæ?
W swoim zeznaniu podatkowym nale¿y wpisaæ nazwê klubu sportowego (w rubryce organizacja po¿ytku
publicznego ) ,który chcemy wspieraæ .
Poni¿ej podajemy numery KRS poszczególnych klubów sportowych :
LKS “HURAGAN” GNIEWCZYNA - 0000253591,
LKS “SAN” GORZYCE - 0000252342,
LKS “WIS£OCZANKA” TRYÑCZA - 000044742,
LKS “ZORZA” JAGIE£A – 0000252879
Wnioskowana kwota nie mo¿e przekroczyæ jednego procenta nale¿nego podatku , wynikaj¹cego z zeznania
rocznego.

Redakcja
Z KALENDARZA KULTURALNEGO
W kalendarzu imprez i uroczystoœci na najbli¿sze miesi¹ce znalaz³o siê wiele ciekawych propozycji
kulturalnych . Wœród nich s¹ imprezy cykliczne , jak i „nowe”, które zostan¹ do niego wpisane.
Zwracamy szczególn¹ uwagê i zapraszamy do wziêcia udzia³u w :
00
·
I Gminnym Przegl¹dzie Stra¿y Grobowych , który odbêdzie siê 30 marca 2008r. o godz. 10 w Jagielle.
W programie imprezy min. poœwiêcenie sztandaru , musztra paradna .
·
Imprezie pod nazw¹ „Krajobrazy sztuki ludowej i tradycyjne wspó³czesne
bukieciarstwo”
przygotowywan¹ przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Jagielle .Odbêdzie siê ona 20 kwietnia 2008r.
w „Grzybku” na stadionie LKS „Zorza ” Jagie³³a
·
VII konkursie piosenki dzieciêcej „Ukryte Talenty”, której fina³ przewidziany jest na dzieñ 24 kwietnia
2008r.
·
Uroczystoœci poœwiêcenia figury œw. Floriana w Jagielle , która odbêdzie siê 3 maja 2008r. na placu obok
remizy OSP .
·
Gminnym Œwiêcie OSP przygotowanym przez stra¿aków z Gorzyc. Odbêdzie siê ono 27 maja 2008r.
na stadionie LKS „San” Gorzyce.
·
Imprezie „Powitanie lata”, które odbêdzie siê 24 czerwca 2008r. w Ubieszynie. Zorganizuje j¹ Ko³o
Gospodyñ Wiejskich z tej miejscowoœci .
·
I Przegl¹dzie Zespo³ów Cha³turniczych ”Cha³turniarze 2008”,który planowany jest na 11 maja 2008r.
na placu rekreacyjnym obok Urzêdu Gminy Tryñcza.
·
Jubileusz 15-lecia Kapeli Ludowej z Gniewczyny. Uroczystoœæ odbêdzie siê 27 maja 2008r. w WDK
Gniewczyna £añcucka
·
W dniach 5-6 lipca 2008r.na placu rekreacyjno-sportowym obok UG Tryñcza odbêd¹ siê Dni Gminy
Tryñcza. Bêdzie to wydarzenie kulturalne , które tak jak w poprzednich latach-przyniesie wiele wra¿eñ
publicznoœci .
W miesi¹cach wakacyjnych planowane jest szczególnie du¿o imprez kulturalnych, wœród nich nale¿y
wymieniæ :
·
Przegl¹d Piosenki Biesiadnej(20.07.2008r. obok Urzêdu Gminy),
·
Prezentacja rêkodzie³a artystycznego (15.07.2008r.na stadionie LKS w Gorzycach),
·
Puchar Wójta Gminy (03.08.2008r. na stadionie „Zorzy” Jagie³³a ,)
·
Do¿ynki Gminne (24.08.2008r. w Jagielle ) .
ZAPRASZAMY!!!
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